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ПЕРШИЙ З УКРАЇНЦІВ МИТРОПОЛИТ,
ПАСТУХ І УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ
Говорячи про Іларіона (Лариона) Київського (кін. Х–1088),
доречно приходить на думку порівняти його із найбільшими
нашими мислителями Тарасом Шевченком та Іваном Франком.
Свого часу, подібно як Т. Шевченко та І. Франко, Іларіон доклав чимало праці й потуги у фундамент нашого духовного
розвитку і самоідентичности: Іларіон – найбільший письменник
ранньосередньовічного періоду української літератури1, зачинатель української історіософської традиції, засновник осередку книжности в Україні-Руси – Києво-Печерського монастиря (важливого центру української національної культури),
визначний український релігійний реформатор ХІ ст., сподвижник князя Ярослава Мудрого, чільний представник національнопатріотичних сил в Україні-Руси2. Вплив лише літературної
творчости Іларіона у середньовічних українській та слов’ян1

Порівнюючи ранньосередньовічні слов’янські літератури, польський славіст, професор Берлінського університету Алєксандр Брікнер у праці “Dzieje literatur słowiańskich” (“Історія слов’янських літератур”) найбагатшою вважав давньоукраїнську: “Дещо багатшою була
спадщина руського письменства, тільки треба пам’ятати, що од Х до
ХІІІ століття назва Русь стосувалася лише Київської Русі, нинішньої
України, а вклад північний, торгового emporjum Великого Новгорода і
(меншого значення) Пскова, далі Суздаля, Твері, Володимира і інших
міст був надто убогий. Русь прийняла християнство од греків, а мову
і письменство од болгар, але вибилася достатньо швидко з одної і
другої залежності, од грецьких церковних вельмож і од самого переписування перекладів болгарських. Хоча “книголюб” Ярослав Київський
далеко не зрівнявся з царем Симеоном, незважаючи на се вже в ХІ столітті утвердився у Києво-Печерській лаврі центр духовного життя, якого ані Балкани, ані Афон для півдня слов’янського не створили” (пер. з
пол. мій, – П.С.): Brückner Aleksandr. Dzieje literatur słowiańskich (Część І.
Wieki dawne. 1. Bałkan i Rusi (kijowska i moskiewska)) // Brückner 1929.
S. 14–15.
2
Значне суперництво національнопатріотичним силам у розбудові нашого державного і релігійного життя в той час виявляли прогрецькі сили: із ХІІ ст. у Києві їх представляли Мономаховичі, візантійство
яких, наштовхуючись на опір у тодішній старій Україні, природно прищепилося на ґрунті державного і релігійного життя сусідньої Московії
(нинішньої Росії).
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ських (білоруській, болгарській, російській і сербській) літературах3 був настільки значним, що тривав понад 8 століть (лише
6 століть існувала рукописна традиція переписування “Слова о
Законі і Благодаті” Іларіона4). Та, незважаючи на таку колись
велику популярність і визначний вклад у розбудову українства,
сьогодні немає достатньо інформації для того, щоб відкрити
його постать якомога відповідно і повно5. Нам не відомі навіть роки його народження і смерти.
Деякі факти про Іларіона Київського та про його творчість
знаходимо у “Повістях временних літ”, у кількох згадках у “Києво-Печерському патерику”, у запису Іларіона у його власному
вибраному, збереженому у списку ХV cт.
Перше повідомлення про Іларіона Київського міститься у
“Повістях временних літ” під 1051 р., коли Іларіон став митрополитом у Софії Київській6 (за іншою версією Іларіон став митрополитом у Софії Київській у 1037 р.7). У згаданому повідомленні йде мова про обрання Іларіона митрополитом Київської Руси Собором українськоруських єпископів: “Поставив
Ярослав русина (українця – П.С.) Лариона митрополитом Руси у святій Софії, зібравши єпископів”8. Сей факт учені співвід3

Вплив творчості Іларіона знаходимо також у вірменській та грузинській літературах ХІ–ХІІ ст. Див. прим. 66.
4
Розов 1961. Т. 17. С. 52.
5
“Може здатися дивним, але в літературі досі не було спроб цілісного написання життєвого і творчого шляху Іларіона. В основному
опрацьовується (і дуже, до речі, ґрунтовно) проблематика “Слова о
законі і благодаті”. Що стосується життєвої і творчої біографії мислителя, то автори обмежуються деякими відомостями” (пер. з рос. мій, –
П.С.) // Овчинников 2000. Прим. 1.
6
С. Висоцький у 1960–70-х рр. на основі знайденого графіті Софії Київської уточнив дату обрання митрополитом Іларіона 9 квітня
1051 р. // Высоцкий 1966. Выпуск 1. С. 38; Высоцкий 1976. С. 210,
212–214. В. Корнієнко на основі нещодавно знайденого графіті Софії
Київської також запропонував уточнення дати обрання митрополитом
Іларіона: Іларіон був “посвячений у сан митрополита у Софійському
кафедральному соборі 12 лютого 6559 (1051) р.” // Корнієнко 2008.
Вип. 13. С. 240.
7
Таку версію запропонував російський учений А. Горський, який
вперше (1844 р.) опублікував текст “Слова о Законі і Благодаті”.
8
Ипатьевская летопись 1998. Стлб. 143.

6

носять із 1037 р., коли Ярослав Мудрий “заложив”9 кам’яну церкву Святої Богородиці Благовіщення над Золотими воротами
у Києві (її згадує Іларіон у своєму “Слові”), і коли “чорноризців почало більшати, і монастирі постали”. Факт обрання Іларіона митрополитом стверджує і власноручний його запис,
що відповідає літописному: “Я, милістю людинолюбного Бога
монах і священик Іларіон, волею його посвячений був благочестивими єпископами і настолований10 у великому і богохранимому городі Києві, щоб бути в ньому митрополитом, пастухом і учителем. Було ж се в літо 105111(-е) за володарювання
благочестивого когана Ярослава, сина Володимирового.
Амінь!” Сей запис приєднав Іларіон до власних творів (учені
вважають, що були сформовані вибрані твори автора – авторська збірка, яка складається із “Слова о Законі і Благода9

Розбіжності літописів у датуванні побудови Софійського собору у Києві (у Новгородському, Никонівському, Тверському і інших –
1017 р., у Повістях временних літ – 1037 р.) породили наукові дискусії, що тривають досьогодні. В одному з найновіших вітчизняних
досліджень наведено аргументи стосовно побудови Софії Київської
у 1022 р., а також побудови у вказаному році укріплень із Золотими
воротами, церкви Благовіщення та написання “Слова о Законі і Благодаті” Іларіона (25 березня 1022 р.): Никитенко Н. Глава ІV. Историческая проблематика архитектурно-стенописного ансамбля собора и
его датировка // Никитенко 2004. С. 281–352.
10
Зведений на престол.
11
На думку російського еміґранта і англійського вченого візантиніста
Дмитрія Оболенського Іларіона обрали митрополитом 1044 р., а 1051 р.
офіційно ствердив се обрання візантійський патріарх, себто ствердження обрання Іларіона митрополитом відбулося за взаємною згодою Києва і Константинополя // Obolensky 1994. P. 139–142, 148–149.
Такої ж думки про обрання Іларіона Київського митрополитом дотримуються і німецькі вчені Людольф Міллєр та Ґергард Подскальський:
Міллєр 2000. С. 88–124; Подскальски 1996. С. 148–155. Раніше за
згадуваних сю версію висловив український учений і церковний діяч
Захарія Копистенський у “Палинодії”, кажучи, що сам Іларіон після посвячення свого посилав до Константинопольського патріарха Михайла Керулярія просити собі благословення і утвердження на своїм престолі і отримав його: “коли мир з греками був учинений, певне, що з покірністю своєю (Іларіон) звернувся до патріарха, таким чином від нього благословення і утвердження одержав” (пер. з црксл. мій, – П.С.) //
Палїнодія 1878. Т. 4. С. 1010.
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ті”, “Ісповіданія віри” та вищенаведеного запису про обрання
Іларіона митрополитом Київської Руси).
Обрання на найвищу церковну посаду русина (українця за
походженням), до того ж за відсутності високого священичого сану, було першим від часу прийняття християнства в
Україні-Руси. Як правило митрополитів у Софії Київській призначав константинопольський патріарх – голова вселенської
православної церкви. Виключне право посісти в той час митрополію Київської Руси мали етнічні греки. Через церкву, важливий засіб впливу, візантійська держава намагалася підпорядкувати собі політику давньої України та стримувати загрозу супроти себе з її боку. За засвідченими джерелами Іларіон
став четвертим київським і всієї України-Руси митрополитом
після трьох митрополитів-греків: Феофілакта, Йоана І та Феопемпта. Акт обрання митрополитом Іларіона суперечив візантійським канонам (деякі вчені не погоджуються з таким твердженням і вважають оцінку канонічности обрання Іларіона собором 1051 р. суперечливою12), змінював напрям християнської думки в Україні з підпорядкованого візантійському на
національний і утверджував суверенітет української церкви.
Посвячення відбувалося у Софії Київській. До згаданої високої посади, за літописним оповіданням про походження назви Печерського монастиря, Іларіон був ієромонахом13 і служив у церкві Святих Апостолів (церкві Дванадцяти Апостолів) у пригородному селі Ярослава Мудрого Берестові14 –
княжій резиденції, котра була поруч із Києво-Печерським монастирем. Висока ученість і побожність Іларіона, був він “муж
благ, і учений, і постник”15, “благочестивий, Боже письмо пізнавший і постник”16, дозволили йому стати одним із найближчих радників князя Ярослава та митрополитом УкраїниРуси. З ім’ям Іларіона пов’язують і виникнення Києво-Печерського монастиря. Сучасники митрополита кажуть, що коли
жив він у Берестові, то часто ходив на високий берег Дніпра,
12

Подскальски 1996. С. 149.
Монахом, що має сан священика, тобто право здійснювати священні таїнства.
14
Ипатьевская летопись 1998. Стлб. 144.
15
Там само, стлб. 144.
16
Києво-Печерський патерик 1991. С. 17.
13
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порослий лісом, і там викопав собі “печерку малу”, де проводив весь час у молитвах: “І ходив він із Берестового над Дніпр,
на пагорб, де нині ветхий монастир Печерський, і тут молитви творив, був бо там ліс великий, і викопав він тут печерку малу, двосаженну, і, приходячи з Берестового, псалми
одспівував, молячись Богу потай. Потому ж вложив Бог у
серце благовірному великому князю Ярославу добрий намір
і той, зібравши єпископів в літо 1051(-е), поставив його митрополитом у Святій Софії, а ся печерка його збереглась”17
(пер. з црксл. мій, – П.С.). Пізніше на місці “печерки” Іларіона
виріс знаменитий Києво-Печерський монастир.
“В перший рік сього митрополита (Іларіона Київського – П.С.)
прийшли в Київ з сімействами своїми три грецькі співці, які завели тут розспіви на вісім церковних голосів, спів триголосний
і красивий демествений18”19 (пер. з рос. мій, – П.С.). Під час митрополитства Іларіон був співавтором Ярослава Мудрого в укладенні церковного “Устава-судебника князя Володимира” (Номоканона – “Кормчої книги”, – зведення церковних законів), котрий визначав норми поведінки в побуті і регламентував життя
української церкви. Мова про се йде у вступній статті устава Ярослава Мудрого: “Се я князь великий Ярослав син Володимирів
за даруванням отця свого погодив-єм з митрополитом Ларионом, зложив-єм грецький номоканун”20 (пер. з црксл. мій, – П.С.).
За Я. Щаповим, котрий підготував сей “Устав” до друку, “норми устава, будучи, безсумніву, християнськими і церковними,
значно відрізняються від християнських церковних норм, які були зафіксовані в грецьких номоканонах” 21 (пер. з рос. мій, – П.С.).
Найвизначнішою заслугою Іларіона є та, що він своєю творчістю та місіонерською діяльністю започаткував окремішний і
природний для українців шлях у християнській релігії, поєд17

Києво-Печерський патерик 1991. С. 17.
“…демество – “одноголосий церковний спів” // Фасмер. 1996.
Т. 1 (А–Д). С. 497;
“деместикъ: …наставникъ пhснемъ” // Леξіконъ славенωросскїй 1627.
С. 200;
“деместикъ, деместникъ… заспівач у двірському чи церковному
хорі…” // Історичний словник українського язика 1932. С. 693.
19
Книга Степенная царского родословия 1775. Ч. 1. С. 224.
20
Древнерусские княжеские уставы ХІ–ХV вв. 1976. С. 110.
21
Щапов 1971. Т. 31. С. 74–75.
18
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нав українське язичництво із християнством у синкретичну
українську релігійність, заперечивши вивищування серед народів: “богообраність” єврейського та “вищість” грецького народів, відкинувши підпорядкування ними собі християнства
та нав’язування їхніх власних поглядів на сприйняття і розуміння християнства новоохрещеним народам, зокрема українському. Очевидно, через проукраїнську релігійну світоглядну позицію не зміг Іларіон перебувати на митрополичому престолі триваліший час (він був митрополитом з 1051 р.22 до
1054 р.23). Вже у 1055 р. його наступником у Софії Київській
став грек Єфрем. Раніше роком, 20 лютого 1054 р., відбулися похорони Ярослава Мудрого, і серед присутніх на них
митрополита не згадано24. На основі останнього факту говорять про дату смерті Іларіона і встановлюють її не пізніше
1054 р.25
За іншою версією, на основі оповіді про розкол християнства у 1054 р., історик української церкви і богослов Микола Чубатий наводить факт, за яким Іларіон залишався митрополитом ще до кінця 1054 р. Таке твердження знаходимо у
наступних рядках праці вченого: “У візантійськім синоді, для
осудження папських послів, брали участь всі митрополити візантійської патріархії, не було одначе на ньому київського
митрополита, бо на соборовім акті не находимо його підпису.
Тому можна припускати, що митрополитом київським при кін22

Стосовно дати обрання Іларіона митрополитом див. прим. 6, 7, 11.
“Сильвестр Косов… правління його (Іларіона, – П.С.) подає 17 літ,
а Київський каталог – 20 літ, тобто до 1072 року” // Болховітінов 1995.
С. 85.
24
Ипатьевская летопись 1998. Стлб. 150–151.
25
У “Хронологічному переліку руських святих з Х по ХVІІІ ст.”
Г. Прохоров подає дату смерти Іларіона Київського близько 1053 р.:
“14. Іларіон, митр. 21 жовт. бл. 1053 р.” // Прохоров 2010. С. 223.
Диякон Григорій, писар Остромирового Євангелія, у власному вихідному запису (№ 2), зробленому 1057 р. [травня 12] про те, що він
написав Євангеліє на замовлення новгородського посадника Остромира, поруч зробив іменний запис, у якому, точніше вказуючи час праці над кодексом: з 21 жовтня по 12 травня (не вказуючи року), згадує
про Іларіона Київського, як про померлого: “… почахъ же писати
мhсяца октября 21 на память Ілариона…” // Столярова 1998. С. 79,
278; Столярова 2000. С. 17, 18.
23
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ці 1054 р. був ще таки митрополит Іларіон, перший митрополит Руси на київськім престолі не визнаваний патріархом.
Тим способом Київська церква не мала нічого спільного з акцією візантійського патріарха Михайла Керулярія. Церква України-Руси дальше підтримувала зв’язки з західними християнами та з Римським Престолом. Таким чином Київ не тільки фактично, але також морально не вступив у році 1054 на шлях розколу Христової церкви”26) (мається на увазі розкол християнської церкви на православну і католицьку у вказаному році, – П.С.).
Після смерти Ярослава Мудрого відбулася зміна релігійного курсу в державі, курсу, який започаткував і розбудовував Іларіон, релігійного курсу, за який незалежний український
митрополит був відсторонений провізантійськими силами від
справ і решту свого життя перебував у Києво-Печерському монастирі разом із прихильними до нього національними церковними силами (подібно національні церковні сили опинялися у
Києво-Печерському монастирі й пізніше у середині ХІІ ст. після усунення з митрополичої кафедри іншого митрополитаукраїнця Клима Смолятича (за “Повістями временних літ” великого “книжника і філософа”, рівного якому не було на українській землі)). На підтвердження перебування Іларіона у Києво-Печерському монастирі наводять дві версії із Києво-Печерського патерика. За більш ймовірною версією27 Іларіон був
пострижений у Києво-Печерському монастирі і став ігуменом,
прийнявши монаше ім’я Никон. Єпископ Симон назвав його

26

Чубатий 1965. Т. 1 (Від початку до р. 1353). С. 340.
За припущенням М. Прісьолкова // Присёлков 1911. С. 188–201.
За першою (менш ймовірною) версією, яку запропонував архієпископ Волинський і Житомирський Модест – укладач житійних оповідей про святих отців Дальніх печер, виданих у Печерській лаврі
на поч. ХХ ст. // Дива печер лаврських 1997. С. 66) Іларіон (чернець Іларіон Схимник, який жив за часів ігуменства Феодосія Печерського (1062–1074 рр.)) проводив свій час у Києво-Печерському монастирі, пишучи книги: “Був бо він умілий книги писати, і усі дні і ночі писав книги в келії блаженного отця... Феодосія, йому ж (Феодосію) Псалтир співав вустами тихо і руками пряв вовну, або іншу яку
роботу робив” (пер. з црксл. мій, – П.С.) // Києво-Печерський патерик 1991. С. 49.
27

11

“блаженним і святим чоловіком”28, літописець Нестор у “Житії
Феодосія” назвав його “Великим” і казав, що помер він у 1088 р.,
останні 14 років очолюючи Києво-Печерський монастир. За
припущенням саме Іларіон-Никон склав Київський літописний
звід у 1073 р., і є автором літописних записів 1055–1073 рр., йому належать також численні попередні “повісті” із “Повістей временних літ”: про хозарську данину, про запрошення варягів, про
походи руських князів (від Аскольда до Володимира Святославича) на Константинополь, про хрещення Ольги у Візантії, чорноморсько-тмутороканські “повісті” та інші, а також укладення
“Ізборника” 1076 р. і деякі статті у ньому. Іларіон перший в українській історіографії створив систематичний виклад української
історії.
Точна дата смерти Іларіона, як уже мовилось вище, невідома. Похований перший український митрополит за “Повістями временних літ” у Ближніх (Антонієвих) київських печерах.
Пам’ять про нього як митрополита, який започаткував і утверджував український християнський шлях, покрилася в Україні
пилом чужої (грецько-єврейської) релігійної думки і забуття29.
До сього часу також не встановлені всі твори, які належать Іларіонові Київському. Твори ж, яких авторство Іларіона
обгрунтоване, мають певне відношення до часу обрання його митрополитом. Тож, окрім “Слова о Законі і Благодаті”, Іларіону без сумніву належать “Ісповіданіє віри” та “Слово на обновленіє Десятинної церкви”, за припущенням – “Поученіє о
пользі душевной ко всім християнам”, “Слово к брату-столпнику”, “Об отверженії мира слово”, “Об отверженії мира іноческого ради житія”, “Поученіє на пролог Євангелія од Йоана” і інші30. Загалом, для більш ніж десяти творів авторство
встановлюється гіпотетично31.
28

Києво-Печерський патерик 1991. С. 109.
У “Каноні печерським святим”, укладеному у Києві 1643 року, каноні, який мав отримати ухвалу Константинополя, “Іларіон, митрополит Руський” числиться серед семи лаврських святих відсутніх у місяцесловах, себто серед таких, “що мабуть ніколи не мали загального вшанування” // Дива печер лаврських 1997. С. 49.
30
Идейно-философское наследие Илариона Киевского 1986. Ч. 1.
С. 6.; Словарь книжников и книжности Древней Руси 1987. С. 200.
31
Див. у кн.: Никольский 1906. С. 91–93.
29
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Найвизначнішим (програмним) твором у творчій спадщині
Іларіона є “Слово о Законі і Благодаті”, написане між 103732–
105033 рр. (на часові межі твору вказують згадки у ньому про
Золоті ворота в Києві, збудовані 1037 р., і про ще живу дружину Ярослава Мудрого Інгігерду-Ярину – померла 10 лютого 1050 р.) і виголошене: за одною версією34 на честь завершення будівництва київських оборонних споруд в перший
день свята Великодня – 25 березня 1049 року, коли сього дня
також було і свято Благовіщення, і Великодню літургію міг
здійснювати митрополит Київский у церкві Благовіщення на
Золотих воротах; за іншою версією35 у Десятинній церкві в
роковини смерти Володимира Великого.
Дату написання “Слова” також визначають 25 березня 1038 р.36,
коли співпали свята Великодня і Благовіщення, свята, які є
центральними символами твору.
“Слово о Законі і Благодаті” Іларіона Київського створене на
основі синтезу культур українського традиціоналізму (язичництва – української народної релігії) і ранньохристиянської тра-

32

Див. прим. 9: за версією Н. Никитенко твір написано 25 березня
1022 р.
33
Дата написання “Слова о Законі і Благодаті” за визначенням
А. Горського. С. Темчин, співставляючи антіохійські аргументи 1057 р.
полеміки Антіохії з Грузією (про поставлення у Грузії самостійного
митрополита) із текстом “Слова о Законі і Благодаті”, припускає, що
антіохійські аргументи могли бути перейняті із попередньої полеміки Константинополя з Києвом про митрополитство Іларіона 1051–
1054/55 рр., бо вони відповідають місцям “Слова”, у яких присутня
реакція на згадані аргументи. На основі сього твердження С. Темчин
приходить до думки про те, що українська проповідь написана у
“1050 (березневому) році, тобто напередодні поставлення Іларіона
митрополитом” // Темчин 2010. C.186.
34
За версією російського археографа, палеографа та історика книги Ніколая Розова // Розов 1963. С. 147–148. Без посилання на автора сеї версії її подано у передньому слові до російського перекладу
В. Дерягіна // Дерягин 1994. С. 10.
35
За версією польського історика Анджея Поппе // Поппэ 1973. T. 1.
S. 6.
36
“Слово о Законі і Благодаті” було прочитане у церкві Благовіщення на Золотих воротах у Києві в суботу 25 березня на престольний празник напередодні Великодня 1038 р. // Ужанков 1999. С. 5–24.
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диції37 Сходу й Заходу, зокрема кирило-мефодіївської спадщини38, і є першим відомим авторським оригінальним українським твором. “Слово о Законі і Благодаті” складається із трьох
частин39: “Проповіді”, “Слави” і “Молитви”. На три частини твору вказує переписувач ХV ст. у поширеній назві “Слова о Законі і Благодаті”. Сюжетно усі три названі частини є однією органічною цілістю. Деякі дослідники “Молитву” вважають окремим твором Іларіона.
Твір написаний у традиції антиєврейської святоотцівської
(апостольської) літератури40 (в основі її була ранньохристиян37

Християнської традиції перших століть після народження Ісуса
Христа. Православний богослов протоієрей Г. Флоровський писав
про тісні зв’язки, які мала, зокрема, ранньосередньовічна українська
християнська церква із тогочасним християнським світом: Київська
церква “у ХІ і ХІІ ст. … досить тісно була пов’язана і з Цареградом, і з
Афоном, і з Палестиною, і з Заходом зв’язки були постійними і досить
тісними)” (пер. з рос. мій, – П.С.) // Флоровский 1991. С. 7.
38
Про вплив латинської культури на “Слово о Законі і Благодаті”
Іларіона, а саме – про вживання у “Похвалі” Володимира зі “Слова
о Законі і Благодаті” літургічної формули ““Христос побіди” і ін., аналогічної латинській “Christus vincit, etc.”” вказує Ґергард Подскальський // Подскальски 1996. С. 148–149. Разом з тим, Ґ. Подскальський
приходить до висновку, що Іларіон “свою богословську і ораторську
вченість придбав, очевидно, у Візантії (на Афоні або в Константинополі). Різностороннє використання творів Отців Церкви дозволяє думати, що Іларіон володів грецькою мовою, а його зауваження і порівняння стосовно Київського собору вказують, з усією очевидністю,
на особистий досвід людини, яка побувала у Візантії і, можливо, на
Заході” (пер. з рос. мій, – П.С.) // Подскальски 1996. С. 148.
39
У деяких дослідників поділ твору на частини інший: три частини виділяються у творі окрім молитви, молитва ж при сьому вважається окремим твором. Зокрема, інший поділ твору пропонує німецький учений Ґ. Подскальський: він вважає, що “Слово о Законі і Благодаті” складається із чотирьох частин, за якими слідують три доповнення // Подскальски 1996. С. 148.
40
Див., зокрема, у Д. Чижевського: “промова Іларіона, збудована
за візантійськими взірцями” // Чижевський 2003. С. 88. Вказуючи на
взорування “Слова” Іларіона, Д. Чижевський, певне з наукової сором’язливості, не сказав у сьому контексті найважливішого, а саме: про
антиєврейське ідейне спрямування “Слова о Законі і Благодаті” та
його “візантійських взірців”.
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В одному з найновіших досліджень американського поета і філолога, професора літератури і середньовічних досліджень Корнельського університету (Ithaca, New York) Савелія Сендеровіча Іларіон
у “Слові о Законі і Благодаті” спирається на павліанську традицію
“апостола язичників” Павла (Діяння 22.21, Рим. 11.13) (“від ап. Павла вели свою традицію Кирило і Мефодій”) // Cендерович 1999. Т. 51.
С. 49.
На с. 53 вказаного дослідження С. Сендеровіч, правдиво кажучи, що без сумніву, юдеї для автора “Слова о Законі і Благодаті” –
зло, і Іларіон закликає погибель на їхні голови, далі ж намагається
приховати висловлене філологічною грою слів: припудрюючи павліанською парадигмою реальну антиєврейську суть “Слова о Законі і Благодаті”. Таким чином, за С. Сендеровічем, виходить, що суть
проповіді Іларіона не природна у собі, а ідейно підпорядкована названій парадигмі, тому й вибудовується за схемою сієї парадигми,
із якої нібито взята її ідейна суть, зокрема за такими готовими елементами як: підлеглість старшого брата молодшому, перевага молодшого християнського народу над старшим юдейським і т.п., всі
три частини композиційної структури “Слова о Законі і Благодаті” також підпорядковані нібито сій парадигмі: народження Ізраїля, народження християнства, народження християнського народу (А. Ранчин вважає інтерпретацію С. Сендеровіча більш переконливою за
інші, та подібно як С. Сендеровіч, крутячи-вертячи словами, каже:
“ся інтерпретація в принципі не виключає антиюдаїстської і антивізантійської спрямованості “Слова о Законі і Благодаті”, однак така спрямованість твору Іларіона недоведена” // Ранчин 2001. С. 75). Згадана вище парадигма є за С. Сендеровічем історіософською основою не лише “Слова о Законі і Благодаті”, а також основою давньоруської історіографії, зокрема “Повістей временних літ” з точки зору
провіденційного плану історії (згадана праця, с. 57). Останню думку
раніше від С. Сендеровіча висловив А. Молдован // Молдован 1984.
С. 78–100.
На відміну від згаданих учених всесвітньовідомий російський академік (лінґвіст, літературознавець, фольклорист) В. Топоров чітко і
наполегливо вказує на антиюдейському характері “Слова о Законі і
Благодаті”, та висловлює міркування, що до часу митрополита Іларіона в Києві євреї жили і з ними також могла вестись богословська
полеміка і що Іларіон міг отримати інформацію про юдаїзм із єврейського середовища Києва // Топоров 1988. Vol. XXIV. P. 1–127.
Подібне розуміння суті “Слова о Законі і Благодаті” висловлює й
інший відомий російський філолог, професор В. Колєсов: “Антиюдейська спрямованість Слова – найпомітніша його особливість” // Колeсов 2000. С. 276.
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ська ортодоксальна41 традиція святих Отців42), яка розквітла
у Римі у Константинову епоху43 (у Золотий вік святоотцівської

41

Ортодоксія – правовір’я (гр. ortodoxia – правильна думка) – неухильне слідування традиційному вченню церкви.
42
У “Слові о Законі і Благодаті” Іларіон, продовжуючи ранньохристиянську антиєврейську традицію, яка у свою чергу побудована на
антиєврействі Нового Заповіту, має чітке завдання – не дозволити
ніяким чином “юдаїзувати” християнство: “Íå âëèâàþòü áî, зà ñëîâîì
Ãîñïîäíіì, âèíà íîâîãî â÷åííÿ áëàãîäàòíîãî â ìіõè ñòàðі, ïîñòàðіëі â
þäåéñòâі, áî æ ïîðâóòüñÿ ìіõè і âèíî ïðîëëєòüñÿ (Ìê., 2. 22; Ìò., 9. 17)”, –
навчає митрополит.
Як відомо, Старого Заповіту взагалі не знали в Україні-Руси аж до
XVI століття. Мали уяву, правда, про деякі книги, що в нього входять,
наприклад, про книгу Буття, про книгу Єноха, яка є апокрифом, знали
Псалтир.
Отже, хоча на Україні-Руси і знали про деякі книги Старого Заповіту, в цілому цей Заповіт не був відомий в нашій християнській державі з часів князя Володимира Святославича. А якщо точніше, то – з
часів Андрія Первозванного, тобто на тисячоліття раніше.
Тож, півтора тисячоліття християни обходилися без Старого Заповіту і зберігали в чистоті свою віру. Лише у XV ст. Старий Заповіт спершу з’явився в давній російській (московській) літературі (1499 р.
його включив у Біблію архієпископ Новгородський Геннадій (від його імені назва Біблії – “Геннадієва Біблія”). Та й тоді Старий Заповіт
був виданий виключно для того, щоб протистояти “єресі жидовствующих”). В українській літературі Старий Заповіт вперше з’явився 1581 р.
в “Острозькій Біблії”.
Протягом же наступних 4 століть (від кінця XVI ст. й досі) у потребу друкування Старого Заповіту вкладають інше завдання: видаючи Старий Заповіт разом із Новим Заповітом в одній книжці, цілеспрямовано намагаються нав’язати християнам думку про те, що
начебто Новий Заповіт є органічним продовженням Старого: на християнських церковних відправах сьогодні Новий Заповіт священики
свідомо або несвідомо подають юдаїзованим настільки, що суть
Нового Заповіту губиться у юдаїзації Старого Заповіту.
До того ж, у книзі американського доктора філософії Джекоба Коннера “Христос не був євреєм” // Коннер 2004 детально йде мова про
те, що багато єврейських старозавітних текстів не мають відношення
не лише до християнства, а й до єврейства, оскільки були записані
клинописом на глиняних табличках Шумера задовго до народження
Авраама, й про те, що історичне коріння гимнів, відомих тепер біль-
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літератури – IV–V ст.), літератури, яскраво представленої творами: “Історія Церкви” (325 р.) та “Приготування до християнства” (між 312 і 332 рр.) Євсевія Кесарійського (*263–†339),
“Проповіді проти євреїв” блаженного Августина (*354–†430 рр.),
вісім проповідей “Проти євреїв” (“Адверсус Юдеус”) св. Йоана
Золотоуста (*347–†407 рр.), три “Гимни віри” Єфрема Сирина
(*306/307–†373/378 рр.), “Великий Катехизис” (386 р.) св. Григорія Ниського (прибл. *335–†394 рр.), полемічними посланнями та твором “Чин і устав, яко подобає приймати приходящих од жидів до правої віри християнської” Амвросія Медіоланського (Міланського) (*334/340–†397 рр.), а також проповідями
Максима Туринського (†423/465 рр.), творами блаженного Ієроніма Стридонського (*320/340/342– †419/420 рр.), Василія Великого (Кесарійського) (*330 –†370 рр.) і інших.
В центрі “Слова о Законі і Благодаті” – учення про спасіння
і благодать. Тому у “Проповіді” (першій частині твору) велику
увагу приділено питанню переваги християнства над юдейством, новонавернених народів (в т.ч. українців) над юдеями.
Ся тема була актуальною у часи Київскої Русі, нещодавно
визволеної від хозарсько-юдейського поневолення, а також
шості християн як псалми Давидові, насправді сягає глибше часу єврейського царя Давида.
43
Іларіон невипадково захоплено згадує імператора Константина у “Славі” “Слова о Законі і Благодаті”, звертаючись до нашого князя Володимира: “нàñëіäíèêу âåëèêîãî Êîíñòàíòèíà, ðіâíîóìíèé, ðіâíîõðèñòîëþá÷å, ðіâíî÷òÿùèé ñëóæèòåëіâ Éîãî! Òîé зî ñâÿòèìè îòöÿìè Íіêåéñüêîãî ñîáîðó зàêîí ëþäÿì ïîñòàíîâèâ, òè æ з íîâèìè îòöÿìè єïèñêîïàìè íàøèìè ñõîäÿ÷èñü ÷àñòî, з âåëèêèì ñìèðåííÿì
ðàäèâñÿ, ÿê ñåðåä ëþäåé ñèõ, ùî ùîéíî ïізíàëè Ãîñïîäà, зàêîí óñòàíîâèòè. Òîé öàðñòâî åëëіíіâ і ðèìëÿí Áîãó ïîêîðèâ, òè æ – Ðóñü:
óæå бо ó íèõ і â íàñ Õðèñòîñ Цàðåì зâåòüñÿ. Òîé з ìàòіð’þ ñâîєþ
Єëåíîþ õðåñò із Єðóñàëèìà ïðèíіñ, ïî âñüîìó ñâіòó ñâîєìó éîãî
ðîзíіñøè, âіðó óòâåðäèëè. Òè æ з áàáîþ ñâîєþ Îëüãîþ, ïðèíіñøè
õðåñò із íîâîãî Єðóñàëèìà – Êîíñòàíòèíоãðаäà, ïî âñіé зåìëі ñâîїé
éîãî ïîñòàâèâøè, óòâåðäèëè âіðó. Òè æ áî íàñëіäíèêó éîãî, з íèì
îäíàêîї ÷åñòи і ñëàâè”.
У власній релігійній політиці 313 року Константин настояв на прийняттті свободи віросповідання (див. Міланський едикт). Сам Константин прийняв хрещення лише перед смертю, що не заважало йому втручатися в тонкощі релігійних суперечок, зокрема на Нікейському соборі 325 року.
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продовжувала полемічну антиєврейську традицію перших століть християнства. Будучи наповнений ліберальним світоглядом, український учений Д. Чижевський висловив власне нерозуміння з приводу того, що Іларіон вибрав для характерристики дохристиянського часу в Україні- Руси порівняння християнства з юдейством (єврейством), кажучи: “характеризуючи передхристиянський стан (в Україні-Руси, – уточнення моє, –
П.С.), Іларіон не дуже вдало бере не слов’янське поганство,
а старозавітну релігію”44.
Тема другої частини – “Похвали”, – історія нового богообраного українського народу і прославлення апостольского
подвига князя Володимира.
Іларіон розглядає питання про місце України-Руси у всесвітній історії та в системі християнського світу, утверджуючи
думку про велич української держави, яка ще до хрещення
була не “ìàëою і íåзíàíою зåìëею”, а славною, “зíàíою é
ïî÷óòою … в уñіõ ÷îòèðüîõ êіíöÿõ зåìëі”. Особливої ж слави
досягла вона, охрестившись – прилучившись до “Благодаті”.
Далі у “Похвалі (Славі)” визначається історична роль апостола України Володимира – нашого “учителя” православної
віри (заради прославлення князя Володимира вважають і було написане “Слово”), дається дуалістична язичницько-християнська характеристика Володимира Великого: “Похвала
Володимиру Святому показова в тому смислі, що, використовуючи дохристиянські принципи похвали князя, вона витворює новий християнський ідеал людини. Іноді в ній вчуваються
яскраві відгомони житій святих, іноді відгомін застільних
пирів… Починається похвала язичницькою характеристикою
“мужності і хоробрості” Володимира… Після… зачину іде суто житійна зав’язка – народження від благородних родичів …
44

Чижевський 2003. С. 93. Раніше за Д. Чижевського чітко й влучно висловлювалися стосовно вибору українського митрополита порівняння християнства та єврейства Омелян Огоновський: “Пишучи
се Слово, загадав Іларіон виступити проти жидів, що свою науку бажали ширити в Руси” // Исторія литературы рускои 1887. Ч. І. С. 17;
Ніколай Тіхонравов: “І Толковая Палея, і Слово Іларіона могли мати
найближче застосування в ХІ ст. до населення Києва, в якому було
багато жидів. Із Патерика Печерського відомо, що св. Феодосій вночі
виходив сперечатися з жидами, а Никита затворник напам’ять знав
книги Ветхого Завіту” // Тихонравов 1898. С. 44–45.
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Далі, мовби знову повертаючись у язичницькі часи, автор розповідає про змужніння князя (“êðіïîñòþ é ñèëîþ âäîñêîíàëþþ÷èñü, â ìóæíîñòі é óìі óñòèãàþ÷è)”. Се відхід від житійного
канону, відповідно за яким герой з дитячих літ відкидає фізичну силу і розвиває не своє тіло, а свою душу”45.
У третій частині – “Молитві” створено образ людинолюбного доброго Бога. Розглянуті органічно близькі ідеї до тих, що
й у “Проповіді” та “Похвалі (Славі)”.
Виклад у творі побудовано у відповідності із прийнятими у
візантійській богословській повчальній і тлумачній літературі
методом осмислення дійсності за допомогою почерпнутих з
біблійних книг символів і протиставлень.
Тож, у 1-ій частині – “Проповіді”, де використано цитати та
ремінісценції із Старого і Нового Заповітів, житій і апокрифів,
із творів отців церкви, де розповідь обрамлено переказом старозавітних і новозавітних сюжетів, образи яких символізують
майбутні події, що завершуються в Ісусі Христі і його царстві,
Іларіон розглядає два шляхи, запропоновані людству Богом –
юдейський (єврейський) і християнський. Образами, що символізують обидва шляхи у творі є відповідно: Закон і Благодать, Агар і Сарра, тьма і світло, місяць і сонце, тінь і істина,
посуха й роса, озеро й джерело і ін. Євреї, яким, за Іларіоном,
Бог запропонував шлях до Себе, шлях, щоб відкрити собі Бога, не змогли піднятися над своїм злом і “самоствердженням”
у земному світі. Кульмінацією шляху до Бога для євреїв стало “неприйняття Сина Божого” і “розп’яття Його на хресті”.
Вони не виконали навіть Закону (Старого Заповіту), даного їм
Богом через Мойсея як приготування до Нового Заповіту, тому євреї залишились “міхами старими”, які не змогли вдержати
навіть “тіні Закону” – випробування пропонованого їм шляху.
Сей шлях як випробування був даний євреям перед приходом Благодаті в образі Сина Божого у світ. Тим паче, – каже
Іларіон, – не змогли б євреї вдержати “вина нового вчення”
християнського – Нового Заповіту, нового шляху.
Новий шлях, – продовжує Іларіон, – се шлях новонавернених народів, зокрема українського, “нових міхів”, які придатні на відміну від “старих” для наповнення “вином нового вчення” християнського. На відміну від євреїв, котрі знали про
45

Черная 2008. С. 152–153.
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прихід Божий і не прийняли Бога, новонавернені народи й серед них українці “не знали Бога”, а прийняли Його. Зокрема,
українці були чужими Богові, за Іларіоном, “поклонялись ідолам”, та, незнаючи, прийнявши Бога, отримали Благодать Божу і людьми Божими стали називатись.
Як висновок, підсумовуючи мовлене у Проповіді, Іларіон
стверджує: між юдейським Старим Заповітом (Законом) і християнським Новим Заповітом (Благодаттю) немає нічого спільного, се різні за суттю світогляди: перший називає Іларіон “студінню нічною”, другий – “сонячним теплом” і світлом.
У 2-ій частині “Слова о законі і благодаті”– “Славі” Іларіон
прославляє нашого апостола (в той час ще не канонізованого
церквою) і учителя християнської науки Володимира, онука і
сина славних українських язичницьких князів – Старого Ігоря
і Славного (Хороброго) Святослава. Через благі помисли і острий розум Бог відкрив Володимиру Істину і Благодать, а той
навчив українців “нового вчення”, що від Бога. Добрий приклад наслідувача справи Володимира – його син Георгій (Ярослав Мудрий), який продовжує, за Іларіоном, місію батька.
Іларіон наділяє обидвох князів Володимира і Ярослава тюркським титулом коган, титулом, який належав хозарсько-юдейським володарям і був рівним за значенням імператорському.
“Молитвою од усієї землі” української (3-я частина твору)
завершується “Слово о законі і благодаті” Іларіона. Всю повноту волі людської Іларіон покладає на Бога, каже, що все у
Його (Божій) волі, що діється з нами – “ми пил і порох є”, “і
душі наші в руках” Його, “і дихання наше у волі” Його. Просить Бога не вчинити з українцями так, як з Єрусалимом (як із
євреями, які не хотіли йти Божим шляхом, і за те були розсіяні по світу, “аби не вкупі все зло пробувало”). Просить Іларіон
не залишити новонавернених українців, що “іще блудять”, просить “мало покарати, а щедро помилувати”, аби не відпали нетверді вірою.
Автором “Слова о Законі і Благодаті” був український митрополит, тема твору релігійна (християнська), мова – українська латина, український варіант церковнослов’янської мови
(окрім церковної лексики присутня у тексті “Слова о законі і
благодаті” Іларіона й українська лексика ХІ ст.), та, незважаючи на “позичені” церковні тему і мову твору, ми відкриваємо
у їхніх шатах (позичених теми й мови) синтетичний світогляд
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українця46, який єднає духовність традиціоналізму і християнства, вносить у християнську специфіку твору традиції язичницької літератури47, зокрема ідею родового культу – у славі
46

“…ідея національної самостійности більше чи менше ясно присвічувала нашим чільним письменникам, починаючи від митрополита Іларіона… аж до Шевченка” // Франко І. Проф. д-р Ол. Колесса.
В честь Шевченка / Промова, виголошена на концерті в сорок п’яті роковини смерти поета – у Львові, дня 17 мая // Франко 1982. Т. 37. C. 134.
47
Язичницькі традиції в давньоукраїнському “Слові о Законі і Благодаті” найкраще висвітлює російський учений В. Мільков: “Про першого митрополита з русинів (українців, – П.С.) можна сказати, що він,
безумовно, враховував потужний вплив традиціоналізму на давньоруське суспільство, а окремі, які явно не вступають у протиріччя з
православ’ям, елементи традиціоналізму були властиві творчості сього видатного давньоруського мислителя. Звичайно, сама постановка
питання про присутність у текстах церковного ієрарха елементів дохристиянської спадщини парадоксальна.
І тим не менше окремі пËступки дохристиянській традиції у період зміни віри цілком зрозумілі і вияснені. Мова, власне, йде не
про язичницькі симпатії або прямий відступ у язичництво митрополита Іларіона, а про ті сюжети, де дохристиянські ідеї і образи
зливались із християнськими на основі якоїсь подібності і їхнього
сприйняття. Тому традиціоналізм у ідеологів руської церкви там, де
він відчутний, замаскований. Він значно менше явно виражений,
аніж традиціоналізм середньовічної міської культури, і вже абсолютно незначний у порівнянні з традиціоналізмом сільської народної культури.
Що ж можна віднести у творчості Іларіона на рахунок впливу
традиціоналізму? У першу чергу те, що Іларіон єдиний із вищих представників ієрархії давньоруської церкви не займав войовничу, різко
викривальну позицію стосовно язичництва. Більше того, “ідольський
морок” слов’янського язичництва наближений до “істини” і “благодаті” нової віри, тоді як зазвичай вище від язичництва ставився ветхозавітний “закон”.
З точки зору критичного відношення до дохристиянського минулого оцінки “закону” нещадні, тоді як “ідольська лесть” представлена ледь не помилками дитячого віку “молодого народу”. Язичницьке минуле Руси Іларіон не тільки не прирівнює до небуття, як того
вимагала християнська методологія, а, навпаки, з явним чуттям гордости оповідає він про язичницьких предків Володимира Хрестителя,
підкреслюючи не протилежність у вірі і ділах, а звеличуючи єдність
роду у славі і благодаті: “сей славний народився, благородний од
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Володимиру; структуру тексту вибудовує близько за числовою символікою, що характерна для міфологічних творів: у
благородних” (л. 185 а). Явно виражений родовий, суто традиціоналістський принцип правлячого роду...
Оцінюючи історичний ряд представників роду Рюриковичів (тут
присутня помилка у В. Мількова, такої ж помилки допускаються й
інші учені, зокрема італієць Рікардо Піккіо // Пиккио. 2002. С. 50: оцінюючи славних предків Володимира “Ñòàðîãî Іãîðÿ, ñèíà … Ñëàâíîãî Ñâÿòîñëàâà” Іларіон ніде не згадує їх та Володимира як Рюриковичів – уточнення моє, – П.С.), Іларіон у Похвалі, яка є ідейносмисловою і композиційною вершиною “Слова про закон і благодать”,
навіть формально, як дань церковної традиції, не протиставляє князів “поганих” християнським володарям Руси. Володимир являється
гідним спадкоємцем слави і величі прародичів, що примножив справами своїми славу роду Рюриковичів (підкреслення моє: присутня
та ж помилка, про яку мовлено вище, – П.С.), який не залежно від
ідеологічних оцінок виступає як єдине ціле.
Християнізація мовби наклалася на родовий традиціоналізм, коли з предків виділена перша християнка Ольга, послідовником якої
став її онук Володимир, а потім і Ярослав (див.: л. 191 б). Проте і тут
підкреслена спадковість, і родинна християнська традиція представлена як традиція родова.
Таким чином, з одного боку, ми бачимо, як в творчості Іларіона
дбайливо зберігається родовий принцип історизму, а з іншого боку,
ми бачимо, як ця архаїчна модель світосприймання християнізується. З точки зору букви віровчення (чисто фразеологічно) се виглядає як християнство, але за суттю, за духом: “своїм, се по-християнськи перефразований традиціоналізм (підкреслення моє, – П.С.).
З інших більш дрібних рис традиціоналізму слід відзначити сприйняття смерті як сну в тій частині “Похвали”, де він звертається до
померлого Володимира, закликаючи його встати з труни і порадіти
успіхам християнізації (л. 192. 6)” (пер. з рос. мій, – П.С.) // Мильков
2000. С. 129–131.
“Іларіон перший у вітчизняній думці порушив ідею наскрізного
зв’язку часів. У його моделі часу минуле і майбутнє мовби стягнені
до сучасного. Ся модель чимсь нагадує вічно триваючий час міфологічної свідомості” // Мильков 2000. C.126. “У “Молитві” “передбачається, що поряд з божеством-заступником повинен виступати і померлий Володимир, присутня у “Слові о законі і благодаті” “Похвала”, котра нагадує окличку померлого* (*язичницький обряд звернення до померлого. У пережитковій формі існував і після запровадження християнства”) (пер. з рос. мій, – П.С.) // Мильков 2000. C. 128.
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тексті “Слова о Законі і Благодаті” переважає символічне число 3 та присутнє число 2 (подібно побудований також текст
язичницького “Слова о полку Ігоревім”). Оскільки текст “Слова о Законі і Благодаті” – багатожанровий, як і інші давньоукраїнські твори київськоруського періоду, у ньому серед двох християнських жанрів: першого – проповіді та третього – молитви (твір об’єднує три жанри), другий (“Похвала” князю Володимиру) – язичницький. У “Слові” утверджується сприйняття
Бога не як караючого єврейського (за “Старим Заповітом”) та
суворого аскетичного грецького (за теоріями “батога Божого”
та “казній Божих”), а світлого, життєрадісного, доброго (Дажбога, Бога, який обдаровує дËбрами) українського. Останнє –
сприйняття доброго християнського Бога нагадує аналогічне
сприйняття нашими предками Дажбога-Сонце з нашої традиціоналістської релігії: українців-русичів – дітей Божих митрополит просить “мало покарати, а щедро помилувати, мало поранити, і милостиво зцілити, ненадовго засмутити, і скоро утішити”, аби не відпали нетверді вірою.
Попри мовлене вище, Іларіон як і належить великому філософу, проповідникові і письменнику, використовуючи рядки
“Старого Заповіту” (Закону) та “Нового Заповіту” (Благодаті),
не сприймає розуміння їх текстів застиглим, а на основі відкритого йому Богом відступає від канону, виправляє й поширює тлумачення. Саме таким вагомим доповненням першого
рядка “проповіді” є: “Благословен Господь Бог ізраїлів, Бог християнський”, у якому додано до рядка “Старого Заповіту” слова “Бог християнський”. Таким чином вже з першого рядка
проповіді Іларіон заперечує національний егоїзм у релігії. Не
натякаючи навіть на вищість чи першість русичів (давніх українців) серед інших народів, Іларіон все ж висловлюється у проповіді на користь “нових” народів і серед них українськоруського. Іларіон називає свій народ і інші “нові народи” “новими
міхами”, які краще надаються до наповнення християнським
вченням, аніж, постарілий у “юдействі”, єврейський народ.
Протиставлення, зокрема, нового українськоруського народу і єврейського мало історичні передумови. За “Повістями временних літ”, у Х ст. наша держава перебувала під хозарськоєврейським гнітом (владою Хозарського каганату) і зазнала важких лихоліть (Україна-Русь отримала визволення завдяки князю Святославу Ігоревичу, який у 965 році зруйнував Хозарську
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державу). Наявним було також протистояння релігійних світоглядів (українського і єврейського), зокрема через намагання хозарських євреїв нав’язати українцям свою релігію (подібно, як вони нав’язали свою релігію хозарам) або ж юдаїзувати
українське християнство (се вдалося зробити за останні чотириста років).
Як факти релігійного протистояння (між єврейством та християнством) у Києві в кінці Х – поч. ХІІ ст. можемо згадати, за
“Повістями временних літ”, оповіді про юдейських місіонерів, які
пропонували свою релігію князю Володимиру (до нього приходили хозарські юдеї, сподіваючись навернути його в свою
віру), про суперечки, які відбувалися у Києві: преподобний Феодосій Печерський (помер 1074 р.) ходив на “жидовский конец” в Києві з проповіддю про Христа Розп’ятого, сподіваючись відтерпіти від євреїв муки за Христа.
Відомо також, що євреї намагалися навернути в свою релігію святителя Никиту Затворника, коли він був ще іноком
Печерського монастиря (1088 р.). Про останнє розповідає святитель Симон в “Києво-Печерському патерику”.
Яскравою ілюстрацією релігійного протистояння українців
та євреїв є оповідь про українського святого Євстратія, “який
потрапив у полон до половців. Його викупив корсунський жид
і за стійкість у Христовій вірі віддав на муки: жид розіп’яв його на хресті. Видно, те, що не легко виконувалось у Києві, зручно здійснювалось у “краю незнаному” (Половеччині, – П.С.)”48.
Отже в Х–ХІ ст. у Києві наявною було жорстке протистояння
світоглядів: українського і єврейського.
Відкидує Іларіон і національну перевагу греків над українцями та іншими новонаверненими в християнство народами.
Твір Іларіона Київського побудований цілком оригінально.
Дослідники вважають, що йому нема аналогій у візантійській
проповідницькій літературі, що се “шедевр, можливо найвище досягнення всієї давньоруської літератури”49, шедевр, “який
за рівнем ораторської майстерності зробив би честь Василію
Великому і Йоану Золотоусту” (А. Панченко), “що під “Словом
о Законі і Благодаті” митрополита Іларіона підписався б і Демосфен” (А. Панченко).
48
49
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Жданов 1904. С. 77.
Подскальски 1996. С. 148.

Визначаючи жанрову природу твору українські, російські,
німецькі й інші вчені висловлювали близькі за суттю погляди,
зокрема визначали “Слово о Законі і Благодаті” Іларіона як
“проповідь вищого стилю…, майстерний витвір високої риторики з глибоко відчутою похвалою Володимира” (І. Франко)50, вважали “українською проповіддю урочистої форми” (М. Возняк)51,
“промовою..., збудованою за візантійськими взірцями”, “не проповіддю як “повчання”, а радше святковою урочистою промовою, що могла бути виголошена навіть не при богослужбі” (Д. Чижевський)52, епідиктичною “урочистою проповіддю” (А. Ужанков)53, висловлювали міркування про “оправдане віднесення
Слова власне до гомілетичної літератури, хоча похвалу Володимиру можна звичайно, зарахувати також до агіографії, а молитву – до богослужебної літератури” (Г. Подскальський)54, за
змістом історико-богословським і політичним трактатом, а за
формою викладу – високохудожньою проповіддю (Т. Сумнікова)55 і т. ін.
За стильовими особливостями “Слово о Законі і Благодаті” Іларіона належить до монументального стилю (Д. Чижевський56, стилю монументального історизму (Д. Ліхачов57).
Щодо ритмічної структури тексту “Слова”. Як визначальну
характерність ритмічної структури твору вже на початку дослідження його учені зауважили “дієслівність рядків тексту та
смисловий рядок, його смислову паралельність” (М. Грушевський, І. Жданов і інші). Із сучасних досліджень ритміки “Слова
о Законі і Благодаті” варті уваги спостереження Л. Сазонової,
50

Франко 1984. Т. 41. С. 207.
Возняк 1992. Кн. 1. С. 138.
52
Чижевський 2003. С. 88, 92. Видатний український мовознавець і
літературознавець Юрій Шевельов-Шерех, роздумуючи над хронологічним існування стилів в українській літературі, не пропонуючи
жодних аргументів стосовно власного міркування, заперечує Д. Чижевському, кажучи: ““Слово о Законі й Благодаті” Іларіонове, всупереч
хронології, я б відніс до орнаментального стилю…” // Шевельов 2009.
С. 540–542.
53
Ужанков Проблемы историографии… 2009. С.41.
54
Подскальски 1996. С. 155.
55
Сумникова 2003. С. 175.
56
Чижевський 2003. С. 86–88.
57
Лихачев 1970. С. 61, 89–91, 152.
51
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яка констатуючи, що “скоріш за все для ритмічної прози, на
відміну від вірша, неможливо знайти якусь єдину універсальну систему ритмічних фігур і закономірностей, наклавши яку
на текст, можна точно визначити, що перед нами ритмічна
проза”, вважає, що “Слово” митрополита Іларіона належить
до ритмічно організованої урочистої прози, побудованої на
синтаксичних одиницях: “Синтаксична структура тексту об’єктивна, вона збережена текстом, тому виключає можливість вільних інтерпретацій; крім того, у процесі руху тексту в часі синтаксична структура всіх елементів тексту більш консервативна, менш піддана змінам. Тому власне в її вивченні треба шукати визначення і вирішення проблеми ритму давньоруської
прози”58 (пер. з рос. мій, – П.С.).
Пропонуємо іще деякі спостереження російської ученої
стосовно складної ритмічної побудови тексту “Слова о Законі
і Благодаті”: “Ритмічний лад першої частини “Слова” відображає тематичне порівняння і протиставлення закону і благодаті. Основна ритміко-синтаксична форма тут – порівняльний синтаксичний паралелізм і антитетичний паралелізм”59
(пер. з рос. мій, – П.С.).
Для наступної частини – панегірика князю Володимиру “…
характерні ампліфікований виклад, поширеність окремих понять, які виражені у залучені слів, семантично близьких до теми; творяться ряди парних, потрійних, часто синонімічних поєднань, які володіють функцією ритмізації. Виникає ритм однорідних членів, ритм перерахунку”60 (пер. з рос. мій, – П.С.).
“Наступний за Похвалою фрагмент “Слова” має ритмічну
композицію дзеркальну у відношенні до композиції похвали
кн. Володимиру. Основою його ритмічної дії також виявляється рух дієслів у наказовому способі, та на відміну від похвали вони не починають собою ритміко-синтаксичну одиницю, а закінчують її, знаходяться в ритмічній синтаксичній фігурі на останньому місці. Сей рух пов’язаний із синтаксичним
паралелізмом і підтримується іншою ритмічною структурою,
яка створена викладом у формі ампліфікації однорідними
членами речення…”61 (пер. з рос. мій, – П.С.).
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Там само. С. 40.
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Там само. С. 44.
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Попри висловлену деяку конкретику стосовно системності
ритміки “Слова”, завершуючи своє спостереження, Л. Сазонова каже, що: тема ““Слова о Законі і Благодаті” не повністю ритмічно оформлена, текст із ритмічним ладом переривається
текстом ритмічно невиразним, який свідомо допускається волею автора і тим також несе певне смислове навантаження”62
(пер. з рос. мій, – П.С.).
Мовні особливості твору. Про те, що церковна мова “Слова
о Законі і Благодаті” Іларіона українська ( український варіант
церковнослов’янської) говорить самий текст твору. Подаємо тут
за оригіналом “Слова” лексику та висловлення, в яких збережені, незважаючи на російське переписування оригіналу, українські мовні (фонетичні, лексичні, синтаксичні) особливості):
українізоване єврейське ім’я Мойсей в ор. відм.: Мwусэомъ
(с. 32) (укр. діал.: Мусійом, укр. літ.: Мусієм) замість Мwvсэемь
(црксл.: Мойсієм, суч. рос.: Мойсєєм);
форма кличного відм. іменника: Wтче (Отче) (с. 32, 40 (wтче),
44 двічі), Іерусалиме (Єрусалиме) (с. 50 двічі), Господи (Господи) (с. 52, 64), Боже (с. 58, 64, 80), Спасителю (с. 58), христолюбче, друже, uчителю (с. 64), блажениче (с. 66 двічі, 70), Подобниче (с. 70), равноuмне, равнохристолюбче, равночестителю (с. 70),
главо (с. 72, 74), граде (с. 72), апостоле (с. 74), uчителю и наставниче (с. 74), Пастырю (с. 76), Владыко, Царю и Боже (с. 76), Человэколюбче (Человіколюбче) (с. 76, 78);
форми іменників сер. роду в наз. та ор. відм. одн. та мн.: осля
(осля) (с. 46); wко (око) (с. 60), очи (очі) (с. 72, 80), очима (очима) (с. 74);
форми іменників чол. роду в наз. відм. множ. із зак. -ове, -еве:
сынове (синове) (с. 44, 50, 56), Попове (с. 64), Манастыреве (с. 64);
форми іменників жін. роду в оруд. відм. із зак. -ею, -ою: милостинею, гривною (с. 74);
форми іменників чол. роду в дав. відм. одн. із зак. -еви, -ови:
Господеви (Господеви) (с. 44), Цареви (Цареви) (с. 58), Богови (Богови) (с. 62), Христови (Христови) (с. 70), грэхови (гріхови) (с. 78);
форми іменників чол. і жін. роду в місц. відм. одн.: въ рэцэ (в ріці) (с. 38), на земли (на земли) (с. 32, 38, 42, 44, 46, 58, 72, 80,
84), въ корабли (в корабли) (с. 46);
форми дієслова 3-ї особи однини: спасе (спасе) ( с. 32 двічі,
с. 54) замість спасетъ; приде (с. 32, 50 двічі, 60), прїиде (с. 48) замість придетъ та прїидетъ; изиде, вълэзе, иде, въсэде (усі на с. 46);
неозначена форма дієслова: родити замість раждати (першу і другу зустрічаємо на с. 36), а також інші українські форми
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сього дієслова: роди (двічі), родися (обидва на с. 36); неозн. форма дієслова явитися (с. 36);
дієслівні форми 3-ї особи однини, у яких кінцева літера в у
дієсловах є там, де в російській мові є л: uстрашивсz (замість
uстрашилсz), обнажився (с. 46), наводнився (с. 52), покорив (с. 60),
крестивсz (с. 62), видэвъ (с. 66), съподобивъ (с. 72), въскрэсивъ (с. 74);
форми дієприслівників: видэвши(с. 38), ходившиимъ (с. 80);
форма присвійного прикметника жін. роду із суф. -ин: рабынинъ (с. 38) (рабинин) замість форм рабы, або рабыни;
прикметник жін. роду у місц. відм.: (въ) Р@ськэ (укр. діал.: в Руські, укр. літ.: в Руській) (с. 60);
форми займенників з прийменниками: (въ, к, w) тобэ, Тобэ,
тобі (тобі) (с. 50, 52, 58, 66, 68, 76, 78, 80), Тебе (Тебе) (с. 78);
особові займеники, які в основному збереглися в укр. діалектах та в українських фольклорних текстах: Ти, ти (у значенні
тобі або (ті, вони) (с. 52, 56, 58, 64 тричі, 66, 68, 72, 74, 76, 80,
82); тя, тz (тя) у значенні тебе (с. 50 двічі, 64, 66 двічі, 68, 70,
72, 78, 80, 82); Ми, ми (ми) у значенні мені (с. 36, 42, 52, 56, 68);
Мя (Мя) у значенні Мене (с. 44);
повноголосся (-оло-): Володимера (Володимера) (с. 60);
вислів, тотожний сучасному українському: съ бабою твоею
Wльгою (з бабою твоєю Ольгою) (с. 70) і інші.
До нас дійшло більше 50 списків ХV–ХVІІ ст. і один уривок
ХІІІ ст. тексту “Слова” (українських, південнослов’янських, російських) у трьох редакціях. Лише в одній із трьох – Синодальній
редакції “Слова”, що датується серединою ХV ст. (текст міститься у Синодальному збірнику № 591, де зберігаються й інші вибрані твори Іларіона) збережено його повний текст63.
Впливи твору в українській, у слов’янських і, навіть, у вірменській та грузинській середньовічних літературах прослідковуються, починаючи від ХІ й до ХVІІІ ст. включно: в українській
літературі – у “Похвалі” Володимирові Великому в Іпатіївському літописі (під 1015 р.), у письменників ХІІ ст. Клима Смолятича і Кирила Туровського, у “Похвалі” волинському кн. Володимирові Васильковичу та його братові луцькому кн. Мстиславу
у Галицько-Волинському літописі (ХІІІ ст.), у письменників ХVІ–
ХVІІ ст.: Герасима Смотрицького, Хоми Євлевича, Памви Беринди, Касіяна Саковича, Дмитра Туптала, у анонімному полемічному трактаті “Пересторога” (1605 р.); у білоруській літерату63
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рі – житії св. Євфросинії Полоцької; у болгарській літературі64;
у російській літературі: ряді російських житій домонголотатарського періоду, – у житіях: московського кн. Дмитрія Івановича (Донського), тверського кн. Бориса Олександровича, св. Леонтія Ростовського, св. Костянтина Муромського, св. Прокопія
Устюзького, св. Нифонта Новгородського, св. Стефана Пермського і інших, у приписці до Сійського Євангелія 1339 р., написаного для московського кн. Івана Калити, у похвальному слові московському цареві Василію III65; у сербській літературі – у
життєписі сербських князів-монахів Симеона і Сави, укладених сербським ієромонахом Доментіаном (1264 р.); у житіях вірменського католикоса Нерсеса Шноргалі (1102–1172)66 та грузинського католикоса Ґеорґія Святогорця (1060–1065 рр.) (автор – грузинський ієромонах Ґеорґій Мциря, учень Ґеорґія Святогорця).
До історії відкриття пам’ятки. Вперше зустрічаємо інформацію про “Слово” у ХVІІІ ст. у “Письме о камне Тмутороканском” (1806 р.) російського історика А. Олєніна. Учений казав,
що “Слово” перебуває у рукописі А. Мусіна-Пушкіна під заголовком: “Похвала В.К. Володимиру”. Пізніше згадує про “Слово”
російський історик Ніколай Карамзін67 називаючи його “Житієм
св. Володимира”. У 1843 році згадують про знахідку “Слова”
О. Бодянський і Н. Погодін. Твір вперше видав у 1844 році
російський учений-археограф А. Горський. Видаючи “Слово о
Законі і Благодаті” А. Горський, за усталеною російською традицією, що від того часу й досі привласнює і несправедливо
вважає українські твори київськоруського періоду російськими,
самий текст рукопису подав (як традиційно подають усі російські вчені) у спотвореному вигляді, зокрема: “ряд давніх словоформ поміняв більш пізніми, орфографія у багато чому прилаштована до норм російського варіанту церковнослов’янської
мови ХІХ ст. і т.д.”68 (пер. з рос. мій, – П.С.).
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Мечев 1966. Т. 4. Р. 141–152.
Pозов 1965. С. 278–289.
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Pозов 1970. № 2. С. 197–203; Мцире 1997. Т.38. С. 253–317.
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Карамзин 1818. Т. 1. Прим. 110.
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Розов 1963. С. 270–278.
Практика спотворення оригіналу тексту “Слова о Законі і Благодаті” Іларіона присутня у російській науці й сьогодні у всіх виданнях па65
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На сучасному науковому рівні за всіма основними списками і
редакціями оригінал твору підготував і видав у Києві, народжений в Україні, російський лінгвіст А. Молдован69 у 1984 р. Пропонований переклад здійснено за найавторитетнішим списком
(Синод. збірник № 591). У примітках до тексту звернено увагу на
вживання деяких українських форм. Такими ж важливими є спостережені у тексті факти про те, що дружина Ярослава Мудрого мала українське язичницьке ім’я Ярина (в оригіналі – Єрина, аналогічно як в історії Феодосія Софоновича ім’я Ярослава Мудрого подано Єрослав) та, що княжий давньоукраїнський
рід починався не від легендарного варяга Рюрика, а від історичної особи – українського князя Старого Ігоря: якби насправді князь Володимир належав до роду Рюриковичів, сього не
оминув би Іларіон у своєму творі70.
Сьогодні відомо шість перекладів сучасною українською мовою “Слова о Законі і Благодаті” Іларіона Київського, зокрема:
С. Бондаря: Іларіон / Бондар 1993. С. 8–22;
В. Крекотня: Іларіон Київський / Крекотень 1989. № 8. С. 126–
139; Іларіон Київський / Крекотень 1992. С.195–214; 626–628;
М. Лабуньки: Лабунька 1990;
В. Яременка: Іларіон Київський / Яременко 2001. Т. 1. С. 200–
216; Золоте слово / Яременко 2002. Кн. перша. С. 269–309; Іларіон, митрополит / Яременко 2004. С. 28–171;
С. Ярмуся: Іларіон митрополит / Ярмусь 1982. С. 345–366;
Іларіон Київський / Ярмусь 1992. № 1. С. 138–144;
М. Ткача: Слово о законі і благодаті / Ткач 2003. 64 с.

м’ятки (див. зокрема два з найновіших видань “Слова”: Иларион / Дерягин 1994. 146 с.; Слово о Законе и Благодати / Юрченко 1997. Т. 1:
XI–XII в. С. 26–61).
69
Російський мистецтвознавець, голова Санкт-Петербурзького Товариства візантійсько-слов’янских досліджень К. Акентьєв працю
А. Молдована визнав важливою із лінгвістичного і текстологічного
боку та запропонував власне нове дипломатичне (джерелознавче)
видання, яке поєднує філологічну критику тексту “Слова о Законі і
Благодаті” (ГИМ, Син. № 591) // Акентьев 2005. С. 117.
70
Посилаючись на “Слово” Іларіона, таке твердження висловлював, зокрема, Х. Ловмяньский: У Києві Рюрика не знали, а достовірних фактів про нього надто мало, щоб будувати які-небудь гіпотези // Ловмяньский 1985. С. 127, 269 і ін.
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Усі вказані переклади виконані неритмічною прозою, часто
громіздкою, яка нераз не відтворює відповідно лексики та поетичної логіки тексту, головно через користування, замість
власного перекладання, вже готовими та невідповідними оригіналові “Слова о Законі і Благодаті” та давнім зразкам Нового Заповіту (за Остромировим Євангелієм та Острозькою Біблією) рядками із сучасних художньо неякісних українських
перекладів Нового Заповіту, в яких, на відміну від уже згаданих давніх зразків Його, здійснено втручання у текст – перемінено суть деяких особливо важливих місць оригінального тексту Нового Заповіту.
Пропонований переклад покликаний якомога природніше
відтворити художні особливості проповіді Іларіона у органічних йому ритмічних рядках.
Оригінал тексту “Слова о Законі і Благодаті” подається за
найбільш повним списком XV ст. з рукописного фонду Синодальної бібліотеки, списком, який сьогодні зберігається в Росії (ГИМ, Син. № 591). Опрацювання оригінального тексту із
паралелями до нього із Святого письма ïîäàíî çà А. Молдованîì (Молдован 1984. С. 78–100).
Текст із-ïіä титлів оригіналу винесенî.
У перекладі зайві відносно оригінального тексту слова подано з метою увиразнення та чіткішого відтворення художньосемантичної логіки твору і взято в дужки.
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ІËÀÐІÎÍ КÈЇÂÑÜÊÈÉ. ÑËÎÂÎ Î ЗÀÊÎÍІ І ÁËÀÃÎÄÀÒІ
2

1

3

Ïðî Зàêîí Ìîéñåєм äàíèé,
і ïðî Áëàãîäàòü і Іñòèíó4 â Іñóñі Õðèñòі ÿâëåíèõ (Éí., 1. 17);
і ïðî òå, ÿê Зàêîí îäіéøîâ,
à Áëàãîäàòü і Іñòèíà âñþ зåìëþ íàïîâíèëè,
і âіðà íà âñі íàðîäè ïðîñòåðëàñü,
5
і íà íàø íàðîä ðóñüêèé .
6
І ïîõâàëà êîãàíó íàøîìó Âîëîäèìèðó7,
îä íüîãî æ ìè õðåùåíі є.
І ìîëèòâà äî Áîãà îä âñåї зåìëі íàøîї.
[Ïðîïîâіäü]
Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè, Îò÷å!

8

9
10
“Áëàãîñëîâåí Ãîñïîäü Áîã ізðàїëя” , Áîã õðèñòèÿíñüêèé ,
“ùî íàâіñòèâ і ñîòâîðèâ âèзâîëåííÿ ëþäÿì ñâîїì” (Ëê., 1. 68),
ùî íå äîзâîëèâ òâîðіííþ ñâîєìó
äîâіêó іäîëüñüêèì ìîðîêîì îäåðæèìèìè áóòè
і â áіñіâñüêîìó ñëóæіííі ãèíóòè,
à ñïåðøó âêàзàâ ïóòü ïëåì’þ Àâðààìîâîìó11
ñêðèæàëüìè12 é Зàêîíîì,
à ïîòіì ÷åðåз Ñèíà ñâîãî âñі íàðîäè (Âіí) ñïàñ,
Єâàíãåëієì13 і õðåùåííÿì ââîäÿ÷è їõ â освячення нового життя –
â æèòòÿ âі÷íå.
Òîæ ñëàâìî Éîãî і ïðîñëàâëÿéìî,
ñëàâëåíîãî àíãåëàìè áåзóñòàíó,
і ïîêëîíіìîñü Éîìó.
Éîìó æ ïîêëîíÿþòüñÿ õåðóâèìè і ñåðàôèìè14,
áî, ïîáà÷èâøè, зàñòóïèâñÿ Âіí зà ëþäåé ñâîїõ.
І íå ïîñîë Éîãî, і íå âіñíèê,
à ñàì Âіí óðÿòóâàâ íàñ (Іñ., 63. 9).
Íå âèäіííÿì ïðèéøîâøè íà зåìëþ,
à іñòèííî ïîñòðàæäàâ зà íàñ ïëîòòþ é äî ãðîáà,
і з Ñîáîþ âîñêðåñèâ íàñ.
Äî æèâóùèõ áî íà зåìëі ëþäåé,
ó ïëîòü îäÿãíóâøèñü, ïðèéøîâ (Âіí),
à äî ñóùèõ æå â ïåêëі
ðîзï’ÿòèì é ïîêëàäåíèì â ãðîáі зіéøîâ (Нк.)15,
ùîá ïізíàëè æèâі і ìåðòâі
âіäâіäàííÿ сâîє і ïðèõіä Áîæèé,
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ùîá зðîзóìіëè, ùî òî є äëÿ æèâèõ і ìåðòâèõ
êðіïêèé і ñèëüíèé Áîã.
Õòî æ áî âåëèêèé, ÿê Áîã íàø? (Ïñ., 77. 14)
Âіí îäèí, ùî òâîðèòü дивà,
ïîêëàâ Зàêîí íà ïðèãîòóâàííÿ Іñòèíі і Áëàãîäàòі,
ùîá ïðèзâè÷àїëîñü â íüîìó єñòâî ëþäñüêå,
îä ìíîãîáîææÿ іäîëüñüêîãî óõèëÿþ÷èñü, â єäèíîãî Áîãà âіðèòè.
ßê ïîñóäèíà îñêâåðíåíà, îìèòà âîäîþ,
16
ùîá ÷îëîâіöòâî Зàêîíîì і îáðізàííÿì ïðèéíÿëî ìîëîêî
Áëàãîäàòі і õðåùåííÿ.
Зàêîí áî ïðåäòå÷åþ áóâ і ñëóãîþ Áëàãîäàòі і Іñòèíі,
Іñòèíà æå é Áëàãîäàòü – ñëóãàìè áóäóùîìó âіêó,
æèòòþ íåòëіííîìó.
ßê Зàêîí ïðиâоäèâ ïіäзàêîííèõ äî áëàãîäàòíîãî õðåùåííÿ,
òàê і õðåùåííÿ ñèíіâ ñâîїõ ïðиâоäèть â æèòòÿ âі÷íå.
Ìîéñåé áî і ïðîðîêè17 ïðî Õðèñòîâå ïðèøåñòÿ îïîâіëè,
18
Õðèñòîñ æå і àïîñòîëè Éîãî – ïðî âîñêðåñіííÿ і áóäóùèé âіê .
Íàùî ñïîìèíàòè â ïèñàíії ñіì:
і ïðîðî÷і ïðîïîâіäі ïðî Õðèñòà,
і àïîñòîëüñüêі â÷åííÿ ïðî áóäóùèé âіê?
Hàäìіðíå ñå, і äî ìàðíîñëàâñòâà ñõèëÿєòüñÿ.
Òå, ùî ó іíøèõ êíèãàõ ïèñàíî і âàì âіäîìî,
òå òóò поäàòè – òî зíàê зíåâàãè і ñëàâîëþáñòâà.
Íå äî íåâіäàþ÷èõ áî ïèøåìî,
à äî òèõ, ùî ïðåìíîãî íàñèòèëèñü íàñîëîäîþ êíèæíîþ,
íå äî âîðîãіâ Áîæèõ іíîâіðíèõ,
à äî ñàìèõ ñèíіâ Éîãî,
і íå äî ñòîðîííіõ,
а äî ñïàäêîєìöіâ öàðñòâà íåáåñíîãî.
Îòîæ, ïðî Зàêîí ÷åðåз Ìîéñåÿ äàíèé
і ïðî Áëàãîäàòü і Іñòèíó, â Іñóñі Õðèñòі19 ÿâëåíèõ, ïîâіñòü20 ñÿ,
і (ïðî òå), ùî ïðèíіñ Зàêîí,
à ùî Áëàãîäàòü?
Ñïåðøó – Зàêîí,
ïîòіì æå – Áëàãîäàòü;
сïåðøó – òіíü,
ïîòіì – Іñòèíà.
Îáðàз æå Зàêîíó і Áëàãîäàòі – Àãàð і Ñàððà21,
ðàáèíÿ Àãàð і âіëüíà Ñàððà (Гàë., 4. 24–31),
ðàáèíÿ – ñïåðøó,
ïîòіì – âіëüíà:
õàé ðîзóìіє (ñå той), õòî ÷èòàє! (Ìò., 24. 15)
Òîæ Àâðààì îä þíîñòі ñâîєї Ñàððó ìàâ,
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æîíó âіëüíó, à íå ðàáèíþ.
22
Áîã áî ùå äî початку âіêó âîëþ ÿâèâ
і íàìèñëèâ Ñèíà ñâîãî â ñâіò ïîñëàòè,
і Íèì Áëàãîäàòі ÿâèòèñÿ.
Ñàððà æ íå íàðîäæóâàëà, íіáè áóëà íåïëіäíà.
Íå áóëà íåïëіäíà, à ïðèðå÷åíà áóëà Áîæèì ïðîìèñëîì
íà ñòàðіñòü íàðîäèòè (Áóò., 16. 1–2).
Áåзâіñíå і òàéíå ïðåìóäðîñòі Áîæîї óòàєíå áóëî,
àíãåëàì і ëþäÿì íіÿê íå ÿâëåíå, à óòàєíå,
і â êіíöі âіêó ÿâèòèñü ïîâèííî áóëî.
Ñàððà æ ñêàзàëà Àâðààìîâі:
“Îñü ïðèðіê ìåíå Ãîñïîäü Áîã íå íàðîäæóâàòè,
òî óâіéäè äî ðàáè ìîєї Àãàðи і íàðîäèø îä íåї” (Áóò., 16. 2).
Áëàãîäàòü æå ñêàзàëà Áîãîâі:
“Êîëè ùå íå ÷àñ зіéòè ìåíі íà зåìëþ і âðÿòóâàòè ñâіò,
23
зіéäè íà ãîðó Ñèíàé і Зàêîí ïîêëàäè”.
Ïîñëóõàâ Àâðààì ðі÷ Ñàððèíó
і óâіéøîâ äî ðàáèíі її Àãàðи (Áóò., 16. 2, 4).
Ïîñëóõàâ æå і Áîã òі ñëîâà, ùî îä Áëàãîäàòі,
і зіéøîâ íà Ñèíàé.
Íàðîäèëà æ Àãàð ðàáà îä Àâðààìà, ðàáà îä ðàáèíі,
і íàðіê Àâðààì іì’ÿ éîìó Ізìàїë (Áóò., 16. 15).
Âèíіñ æå і Ìîéñåé із Ñèíàéñüêîї ãîðè Зàêîí, à íå Áëàãîäàòü,
òіíü, à íå Іñòèíó.
По ëіòàх, óæå ñòàðі áóëè Àâðààì і Ñàððà, ÿêîñü ÿâèâñÿ Áîã
Àâðààìîâі,
êîëè ñèäіâ òîé ïåðåä äâåðèìà øàòðà ñâîãî îïіâäíі
ïіä äóáîì ìàìâðіéñüêèì24.
Àâðààì æå Éîìó íàзóñòðі÷ ïîáіã,
âêëîíèâñÿ Éîìó äî зåìëі
і ïðèéíÿâ Éîãî â øàòðі ñâîєìó (Áóò., 18. 1–33).
І êîëè âіê òîé äî êіíöÿ íàáëèæàâñÿ,
ïðîâіäàâ Ãîñïîäü ðіä ëþäñüêèé,
і зіéøîâ із íåáåñ, â óòðîáó Äіâè âõîäÿ÷è.
Ïðèéíÿëà æ Éîãî Äіâà з ïîêëîíîì â øàòðі ïëîòі ñâîєї áåзáîëіñíî,
ìîâèâøè àíãåëó:
“Се ÿ, ðàáà Ãîñïîäíÿ,
õàé áóäå зі ìíîþ ïî ñëîâó Òâîєìó!” (Ëê., 1. 38)
Òîäі îäіìêíóâ Áîã ëîíî Ñàððèíå
і, зà÷àâøè, íàðîäèëà âîíà Іñààêà, âіëüíà – âіëüíîãî (Áóò., 21. 1–3).
Êîëè íàâіäàâ Áîã єñòâî ëþäñüêå,
ÿâèëîñÿ âæå áåзâіñíå і óòàєíå:
íàðîäèëàñÿ Áëàãîäàòü – Іñòèíà, à íå Зàêîí,
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Ñèí, à íå ðàá.
ßê âèðіñ îòðîê Іñààê і зìóæíіâ,
âëàøòóâàâ Àâðààì ãîñòèíó âåëèêó,
âèðіñ áî Іñààê, ñèí éîãî (Áóò., 21. 8).
Êîëè Õðèñòîñ íà зåìëі ïðîáóâàâ,
à Áëàãîäàòü іùå íå зìіöíіëà і ãîäóâàëàñü ãðóäüìè,
ùå з òðèäöÿòü ëіò â íіé Õðèñòîñ òàїâñÿ.
À êîëè âèãîäóâàëàñü і зìіöíіëà,
25
ÿâèëàñü Áëàãîäàòü Áîæà ëþäÿì óñіì (Òèò, 2. 11) íà ðіöі Éîðäàíі ,
26
ñîòâîðèâ Áîã ãîñòèíó і ïèð âåëèêèé з Òіëüöåì (Ëê., 15. 23),
âèãîäóâàíèì îäâіêó,
з óëþáëåíèì Ñèíîì ñâîїì Іñóñîì Õðèñòîì,
ñêëèêàâøè íà îäíі âåñåëîùі íåáåñíèõ і зåìíèõ,
зіáðàâøè âîєäèíî àíãåëіâ і ëþäåé.
Ïî ëіòàõ, ÿêîñü áà÷èòü Ñàððà Ізìàїëa, ñèíà Àãàðи,
ùî áàâèâñÿ з ñèíîì її Іñààêîì.
Êîëè æ îáðàæåíèé áóâ Іñààê Ізìàїëîì,
ìîâèëà Àâðààìîâі:
“Âèæåíè ðàáèíþ із ñèíîì її,
íå ìîæå áî óñïàäêóâàòè ñèí ðàáèíі ñèíà âіëüíîї” (Áóò., 21. 9–10;
Гàë., 4. 30).
Ïî âîзíåñіííі æ Ãîñïîäà Іñóñà ó÷íі Éîãî é іíøі,
âæå âіðóþ÷і ó Õðèñòà,
27
ùî ïåðåáóâàëè â Єðóñàëèìі ,
îäíі і äðóãі ïåðåìіøàíі áóëè, þäåї і õðèñòèÿíè,
і õðåùåííÿ áëàãîäàòíå òåðïіëî êðèâäè îä îáðізàííÿ зàêîííîãî.
І íàâіòü íå ïðèéìàëà â Єðóñàëèìі õðèñòèÿíñüêà öåðêâà
єïèñêîïà íåîáðізàíîãî,
òîìó ùî ñòàðіéøèíè áóëè із îáðізàíèõ28 (Äіÿí., 15).
Нàñèëëÿ ÷èíèëè âîíè íàä õðèñòèÿíàìè,
ðàáè – íàä ñèíàìè âіëüíèìè,
і áóëè ïîìіæ íèìè ìíîãі áіéêè і ñâàðè.
Ïîáà÷èâøè æ âіëüíà Áëàãîäàòü äіòåé ñâîїõ õðèñòèÿí29,
ñêðèâäæåíèõ þäåÿìè, ñèíàìè ðàáñüêîãî Зàêîíó,
зàãîëîñèëà äî Áîãà:
“Âèæåíè þäåїâ із Зàêîíîì (їõíіì),
ðîзñіé їõ ñâіòàìè.
Ùî ñïіëüíîãî ìіæ òіííþ і Іñòèíîþ,
þäåéñòâîì і õðèñòèÿíñòâîì?!”
І âèãíàíà áóëà ðàáèíÿ Àãàð із ñèíîì її Ізìàїëîì,
à Іñààê, ñèí âіëüíîї, ñïàäêîєìöåì ñòàâ Àâðààìîâі, îòöþ ñâîєìó.
І âèãíàíі áóëè þäåї і ðîзñіÿíі ïî ñâіòó,
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à äіòè áëàãîäàòíі õðèñòèÿíè ñïàäêîєìöÿìè ñòàëè Áîãó é Îòöþ
(Рèì., 8. 17).
Ñõîâàëîñü áî ñâіòëî ìіñÿöÿ, êîëè ñîíöå зàñіÿëî,
òàê і Зàêîí – êîëè Áëàãîäàòü ÿâèëàñü.
І ñòóäіíü íі÷íà зãèíóëà,
і ñîíÿ÷íå òåïëî зåìëþ зіãðіëî.
І âæå íå òіñíèòüñÿ â Зàêîíі ëþäñòâî,
à â Áëàãîäàòі âіëüíî õîäèòü.
Þäåї áî ïðè ñâі÷і Зàêîíó ñåáå óòâåðäæóâàëè,
õðèñòèÿíè æ ïðè áëàãîäàòíîìó ñîíöі ñâîє ñïàñіííÿ òâîðÿòü.
Þäåї áî òіííþ і Зàêîíîì óòâåðäæóâàëè ñåáå,
à íå ñïàñàëèñÿ,
õðèñòèÿíè æ Іñòèíîþ і Áëàãîäàòòþ íå óòâåðäæóþòü ñåáå,
à ñïàñàþòüñÿ.
Â þäåїâ áî – ñàìîóòâåðäæåííÿ,
ó õðèñòèÿí æå – ñïàñіííÿ.
ßê ñàìîóòâåðäæåííÿ â öüîìó ñâіòі є,
ñïàñіííÿ – â áóäóùіì âіöі30.
Þäåї áî ïðî зåìíå äáàëè,
õðèñòèÿíè æ ïðî ñóùå íà íåáåñàõ.
Ñàìîóòâåðäæåííÿ þäåéñüêå ñêóïå âіä зàзäðîñòі,
áî æ íå ïîøèðèëîñü âîíî íà іíøі íàðîäè,
à â þäåїâ îäíèõ áóëî,
à õðèñòèÿí ñïàñіííÿ áëàãå і ùåäðå
ïîøèðèëîñü íà âñі êðàї зåìíі.
Зáóëîñÿ áëàãîñëîâåííÿ:
ñòàðøèíñòâî áî Ìàíàñієâå31 ëіâèöåþ ßêîâà áëàãîñëîâåííå áóëî,
à Єôðåìîâå32 ж ìåíøåñòâî – ïðàâèöåþ.
Õî÷ і áóâ ñòàðøèé Ìàíàñіÿ âіä Єôðåìà,
à áëàãîñëîâåííÿì ßêîâèì ìåíøèì ñòàâ (Áóò., 48. 13–16).
Òàê і þäåéñòâî: õî÷ і ñïåðøó áóëî,
à Áëàãîäàòòþ õðèñòèÿíñòâî âèùå ñòàëî.
ßê ñêàзàâ Éîñèô33 ßêîâó:
“Íà ñüîãî, îò÷å, ïîêëàäè ïðàâèöþ, ÿêî ñòàðøèé âіí”.
Âіäïîâіâ ßêіâ:
“Зíàþ, äèòÿ, зíàþ. І îä íüîãî ïіäå ðіä і (âіí) âîзâåëè÷èòüñÿ,
òà áðàò éîãî ìåíøèé áіëüøèé âіä íüîãî ñòàíå,
і ðіä éîãî áóäå ó ìíîãèõ íàðîäàõ” (Áóò., 48. 17–19).
Òàê і ñòàëîñü.
Зàêîí áî сïåðøу ïðèéøîâ
і ïіäíåñåíèé áóâ íåáàãàòüìà, і îäіéøîâ,
âіðà æ õðèñòèÿíñüêà, ïізíіøå ïðèéøîâøè,
áіëüøà за íüîãî ñòàëà і ïðîñòåðëàñü íà ìíîãі íàðîäè.
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І Õðèñòîâà Áëàãîäàòü âñþ зåìëþ îáíÿëà,
і, ÿê âîäà ìîðñüêà, ïîêðèëà її.
І âñі, âåòõå34 âіäêèíóâøè, ïîñòàðіëå ó зàзäðîñòі þäåéñüêіé,
35
íîâîãî äåðæàòüñÿ, зà ïðîðîöòâîì Іñàéєâèì :
“Âåòõå ïðîìèíàє і íîâå âàì âіùóþ:
ñïіâàéòå Áîãîâі ïіñíþ íîâó!”
“Ñëàâèòüñÿ іì’ÿ Éîãî ó âñіõ êіíöÿõ зåìëі:
і òèìè, ùî â ìîðå âèõîäÿòü,
і òèìè, ùî ïëàâàþòü â íüîìó,
і íà óñіõ îñòðîâàõ” (Іñ., 42. 9–10).
І ùå:
Òèì, õòî ñëóæàòü Ìåíі, íàðå÷åíî áóäå іì’ÿ íîâå,
щî áëàãîñëîâëÿòèìåться íà зåìëі –
áëàãîñëîâëÿòимуть áî Áîãà іñòèííîãî” (Іñ., 65. 15–16).
36
Ñïåðøó бо â îäíîìó Єðóñàëèìі ïîêëîíÿëèñÿ (Áîãó),
íèíі æ – ïî âñіé зåìëі.
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ßê êàзàâ Ãеäåîí Áîãîâі:
“ßêùî ðóêîþ ìîєþ ñïàñåø ізðàїëüòÿí,
òî õàé áóäå ðîñà íà ðóíі38 òіëüêè,
à ïî âñіé зåìëі – ñóõî” (Ñóä., 6. 36–38).
І áóëî òàê.
Пî âñіé зåìëі ïîñóõà íàñòàëà ñïåðøó –
іäîëüñüêіé îáëóäі íàðîäè ïіääàëèñü
і ðîñè Áëàãîäàòíîї íå ïðèéìàëè.
В Þäåї áî лиш тільки пізíàëè Áîãà,
â “Ізðàїëі (було) великим іì’ÿ Éîãî”,
у Єðóñàëèìі îäíîìó славили Áîãа (Ïñ., 76. 2–3).
І êàзàâ іùå Ãеäåîí Áîãîâі:
“Õàé áóäå ñóõî íà ðóíі òіëüêè,
ïî âñіé æå зåìëі – ðîñà” (Ñóä., 6. 39).
І áóëî òàê.
Юäåéñòâà39 áî íåñòàëî і Зàêîí îäіéøîâ,
жåðòâè íå ïðèéíÿòі,
êівîò40 і ñêðèæàëі41, і æåðòоâíèê42 îäíÿòі.
Ïî âñіé æå зåìëі ðîñà –
ïî âñіé æå зåìëі âіðà ïðîñòåðëàñü,
äîù Áëàãîäàòíèé îðîñèâ êóïіëü нового наðîäæåííÿ,
ùîá ñèíіâ ñâîїõ ó íåòëіííÿ îäÿãíóòè.
Òàê æå і ñàìàðÿíöі43 казаâ Ñïàñ:
“Ãðÿäå ãîäèíà і íèíі âæå íàñòàє,
êîëè íі íà ãîðі ñіé, íі â Єðóñàëèìàõ44 не вêëîíÿòимутüñÿ Îòöåâі,
à áóäóòü іñòèííо вірні,
êîòðі будуть вêëîíÿòèñь Îòöþ â Äóõîâі é Іñòèíі.
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Îòåöü áî øóêàє òàêèõ,
ùî âêëîíÿþòüñÿ Éîìó (Éí., 4. 21, 23–24),
ñåáòî із Ñèíîì і Äóõîì Ñâÿòèì”.
Òàê æå і є.
Пî âñіé зåìëі ñëàâèòüñÿ âæå Ñâÿòà Òðіéöÿ
і визнання ïðèéìàє îä âñüîãî ñòâîðіííÿ.
Малі і великі45 ñëàâëÿòü Áîãà зà ïðîðîöòâîì:
“І íàâ÷èòü êîæäèé áëèæíüîãî ñâîãî, і áðàò áðàòà ñâîãî, êàæó÷è:
“Ïізíàé Ãîñïîäà”,
ùîá “ïізíàëè Ìåíå âіä ìàëого äî âåëèêого” (Єð., 31. 34).
ßê Ñïàñ Õðèñòîñ äî Îòöÿ ãîâîðèâ:
“Ñïîâіäаюсь Òоáі, Îò÷å, Ãîñïîäеві íåáà і зåìëі,
ùî óòàїâ Òè îä ïðåìóäðèõ і ðîзóìíèõ,
à âіäêðèâ íåìîâëÿòàì.
Âîіñòèíó, Îò÷å, òàêå áëàãîâîëіííÿ ïåðåä Òîáîþ” (Ëê., 10. 21;
Ìò., 11. 25–26).
Òîæ ïîìèëóâàâ áëàãèé Áîã ëþäñüêèé ðіä,
ùîá òåïåð ëþäè âî ïëîòі ÷åðåз õðåùåííÿ і áëàãії äіëà
ñèíàìè Áîãó і ïðè÷àñíèêàìè46 Õðèñòîâі ñòàëè.
“Òèì áî, – ðå÷å єâàíãåëèñò, – õòî ïðèéíÿëè Éîãî,
äàâ Âіí ïðàâî äіòüìè Áîæèìè áóòè,
òèì, ùî âіðóþòü â іì’ÿ Éîãî,
òèì, õòî íå îä êðîâі,
íå îä ïîõîòі ïëîòñüêîї,
íå îä âîëі ëþäñüêîї,
à âіä Áîãà íàðîäèëèñÿ” (Éí., 1. 12–13)
Ñâÿòèì Äóõîì ó ñâÿòіé êóïåëі.
Âñå æ ñå Áîã íàø íà íåáåñàõ і íà зåìëі,
ùî íàìèñëèâ – і ñîòâîðèâ (Ïñ., 115. 3).
Òîìó æ, õòî íå ïðîñëàâèòü!
Хòî íå ïîõâàëèòü!
Хòî íå ïîêëîíèòüñÿ âåëè÷і ñëàâè Éîãî!
І õòî íå ïîдивує íåзìіðíîìó ÷îëîâіêîëþáñòâó Éîãî!
Îäâіêó âіä Îòöÿ ðîæäåííèé,
îäèí Âіí ñîïðåñòîëüíèé Îòöþ, єäèíîñóùèé,
ÿê ñîíöÿ ñâіòëî, зіéøîâ íà зåìëþ.
Ïðîâіäàâ ëþäåé ñâîїõ, íå віäëó÷èâøèñü îä Îòöÿ,
íàðîäèâñÿ îä Äіâè ÷èñòîї, íåзàìіæíüîї і íåïîðî÷íîї,
óâіéøîâ (â íåї) ñàì âіäàє ÿê,
ïëîòü ïðèéíÿâши, âèéøîâ, ÿê і ââіéøîâ,
îäèí із Òðіéöі ó äâîõ єñòâàõ – Áîã і ÷îëîâіê (Сир.)47.
Óïîâíі ÷îëîâіê – за ïëîòтю ëþäñüêою,
à íå ïðèâèääÿ.
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Óïîâíі Áîã – ïî Áîæåñòâåííîìó,
à íå ïðîñòèé ÷îëîâіê,
ùî ÿâèâ íà зåìëі Áîæå і ëþäñüêå48:
ÿê ÷îëîâіê áî, óòðîáó ìàòåðі òÿæèâ,
і, ÿê Áîã, íàðîäèâøèñü, íåâèííîñòі íå ïîøêîäèâ (пс.-Ìò., 13);
ÿê ÷îëîâіê, ìîëîêî ìàòåðèíå ïðèéìàâ (Ëê., 11.27),
і, ÿê Áîã, ïîñòàâèâ àíãåëіâ з ïàñòóõàìè ñïіâàòè:
“Ñëàâà âî âèøíіõ Áîãó!” (Ëê., 2.14);
ÿê ÷îëîâіê, ïîâèâàíèé áóâ ïåëåíàìè (Ëê., 2. 7,12),
і, ÿê Áîã, âîëõâіâ49 зâізäîþ âіâ (пс.-Ìò., 16);
ÿê ÷îëîâіê, â ÿñëàõ ëåæàâ (Ëê., 2. 7,12, 16),
і, ÿê Áîã, äàðè і ïîêëіí îä âîëõâіâ ïðèéíÿâ (пс.-Ìò., 16; Мт., 2. 11);
ÿê ÷îëîâіê, òіêàâ ó Єãèïåò (Мт., 2. 13–14),
і, ÿê Áîãîâі, ðóêîòâîðíі áîæåñòâà єãèïåòñüêі Éîìó ïîêëîíèëèñÿ
(пс.-Ìò., 23–24);
ÿê ÷îëîâіê, ïðèéøîâ íà õðåùåííÿ (Мт., 3. 134),
і, ÿê Áîãà, Éîðäàí(-ðіêà) зëÿêàëàñü Éîãî (пс.-Ìò., 36),
òå÷іþ ñâîþ ïîâåðíóâøè;
ÿê ÷îëîâіê, ðîзäÿãíóâñÿ (Âіí), і â âîäó ââіéøîâ,
і, ÿê Áîã, îä Îòöÿ ñâіäîöòâî ïðèéíÿâ:
“Ñå є Ñèí ìіé óëþáëåíèé” (Ìò., 3. 17);
ÿê ÷îëîâіê, ïîñòèâñÿ ñîðîê äíіâ, ïіñò зàêëàâøè,
і, ÿê Áîã, ñïîêóñíèêà ïîáіäèâ (Мт., 4. 1–11);
ÿê ÷îëîâіê, ïðèéøîâ íà ïèð âåñіëüíèé
ó Êàíі Ãàëèëåéñüêіé50 (Йн., 2. 2),
і, ÿê Áîã, âîäó ó âèíî ïåðåòâîðèâ (Йн., 2. 3–11);
ÿê ÷îëîâіê, ó êîðàáëі ñïàâ (Мк., 4. 36, 38),
і, ÿê Áîã, âіòðàì і ìîðþ (Âіí) ïîâåëіâ, і ïîñëóõàëèñÿ Éîãî (Мк., 4. 39);
ÿê ÷îëîâіê, зà Ëàзàðåì51 ïðîñëüîзèâñÿ (Йн., 11. 35),
і, ÿê Áîã, âîñêðåñèâ éîãî з ìåðòâèõ (Йн., 11. 43, 44);
ÿê ÷îëîâіê, îñëя îñіäëàâ (Ìò., 21. 7), (Мк., 11. 7), (Ëê., 19. 35), (Йн., 12. 14),
і, ÿê Áîãó, ãóêàëè (Éîìó):
“Áëàãîñëîâåí, Хто йде â іì’ÿ Ãîñïîäíє!” (Йн., 12. 13), (Мк., 11. 9),
(Ìò., 21.9), (Ëê., 19. 37–38);
ÿê ÷îëîâіê, ðîзï’ÿòèé áóâ (Ìò., 27. 35), (Йн., 19. 18), (Мк., 15. 25), (Ëê., 23. 33),
і, ÿê Áîã, ñâîєþ âëàñòþ ñîðîзï’ÿòîãî з Íèì âïóñòèâ ó ðàé (Ëê., 23. 43);
ÿê ÷îëîâіê, îöòó ñïðîáóâàâøè, âèïóñòèâ äóõ (Мк., 15. 37),
(Ìò., 27. 50), (Ëê., 23. 46), (Йн., 19. 30),
і, ÿê Áîã, ñîíöå зàòüìèâ і зåìëþ ñõèòíóâ (Ìò., 27. 51–54),
(Ëê., 23. 44–45);
ÿê ÷îëîâіê, ó ãðîáі ïîêëàäåíèé áóâ (Йн., 19. 40–42), (Мк., 15. 46),
(Ìò., 27. 60), (Ëê., 23. 53),
і, ÿê Áîã, ïåêëî зðóéíóâàâ і äóøі зâіëüíèâ (Нк.)52;
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ÿê ÷îëîâіêà, зàïå÷àòàëè (Éîãî) â ãðîáі (Ìò., 27. 66),
і, ÿê Áîã, âñòàâ (Âіí), ïå÷àòі öіëèìè зáåðіãøè;
ÿê ÷îëîâіêà, ñòàðàëèñü þäåї зàòàїòè (Éîãî) âîñêðåñіííÿ,
ïіäêóïèâøè ñòîðîæó,
а, ÿê Áîãà, побачили (Éîãî) і ïізíàли ó âñіõ êіíöÿõ зåìëі.
Âîіñòèíó,“êîòðèé Áîã великèé, ÿê Áîã íàø?!” (Ïñ., 77.14).
Âіí “Áîã, ùî òâîðèòü äивà”:
в÷èíèâ “ñïàñіííÿ ïîñåðåä зåìëі” хðåñòîì і ìóêîþ,
íà ìіñöі ÷іëüíîìó ñïðîáóâàâøè îöòó і æîâ÷і,
ùîá ñîëîäêå ñìàêóâàííÿ Àäàìîâå53, ùî îä äðåâà, ùî зðàäà і ãðіõ,
54
ñìàêóâàííÿì ãîðÿ áóëî îäіãíàíî (Ск. о др. крестн. ).
Òі, ùî â÷èíèëè ñå Éîìó,
ñïіòêíóëèñü î Íüîãî, ÿê î êàìіíü, і ðîзáèëèñÿ,
ÿê і êàзàâ Ãîñïîäü:
“Упалий на êàìіíü – (на íüîму) ðîзіá’єòüñÿ,
à íà íüîãî ÿê (êàìіíü) âïàäå – óá’є éîãî” (Ëê., 20. 18; Ìò., 21. 44).
Ïðèéøîâ áî äî íèõ, ñïîâíюþ÷è ïðîðîöòâà, ïðî Íüîãî ñêàзàíі.
ßê і казав Він:
“ß ïîñëàíèé íå55 òіëüêè äî âіâöіâ ïîãèáàþ÷èõ
з äîìó Ізðàїëÿ (Ìò., 15.24).
І äàëі:
“Íå ïðèéøîâ ß Зàêîí відміниòè, à наïîâíèòè56” (Ìò., 5.17).
І õàíàíåÿíöі-іíîïëåìіííèöі57,
ùî ïðîñèëà зöіëåííÿ äî÷öі ñâîїé, êàзàâ:
“Íå äîáðå îäíÿòè õëіá ó äіòåé ñâîїõ і êèíóòè ïñàì” (Ìò., 15.22–26).
Âîíè æ íàðåêëè Éîãî áðåõóíîì і îä áëóäó íàðîäæåíèì,
ùî з ïîìі÷÷þ Âåëüзåâóëà58 áіñіâ âèãàíÿє (Ëê., 11. 18; Ìò., 12. 24).
Õðèñòîñ ñëіïèõ їõ ïðîñâіòèâ,
ïðîêàæåíèõ î÷èñòèâ,
зãîðáëåíèõ âèïðàâèâ,
áіñíóâàòèõ зöіëèâ,
áåзñèëèõ óêðіïèâ,
ìåðòâèõ âîñêðåñèâ (пс.-Ìò., 31).
Âîíè æ, ÿê зëî÷èíöÿ, ìó÷èâøè, (íà) хðåñòі Éîãî пригвоздили,
òîìó ïðèéøîâ íà íèõ ãíіâ Áîæèé останній.
Ñàìі æ áî âîíè íàïðîðî÷èëè зàãèáåëü ñâîþ.
Кîëè Спас розповів ïðèò÷у ïðî âèíîãðàäник і ðîáіòíèêіâ (і спитав):
“Ùî æ ÷èíèòü (Гîñïîäàð) ðîáіòíèêàì òèì?”
(Âîíè) îäêàзàëè:
“За зло злом платить
і âèíîãðàäíèê ïåðåäàє іíøèì ðîáіòíèêàì,
êîòðі âіääàäóòü Éîìó ïëîäè â÷àñíî” (Ìê., 12. 1–9; Ìò., 21. 40–41).
І ñàìі âîíè ïðîðîêàìè ñâîєї зàãèáåëі áóëè:
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ïðèéøîâ áî íà зåìëþ âіäâіäàòè їõ і íå ïðèéíÿëè Éîãî,
òîìó ùî äіëà їõ òåìíèìè áóëè – íåзëþáèëè ñâіòëà,
õàé íå ñòàíóòü ÿâíèìè äіëà їõ, ÿêî òåìíі âîíè (Éí., 3. 19–20).
Ñüîãî ðàäè, ïðèéøîâøè äî Єðóñàëèìó і ïîáà÷èâøè ãîðîä,
Іñóñ ïðîñëüîзèâñÿ, ñêàзàâøè ïðî íüîãî:
“ßêáè ðîзóìіâ òè ñüîãîäíі, ùî áóäå ñâіòó òâîєìó!
Íèíі áî ñêðèòî îä î÷åé òâîїõ, ÿê ïðèéäóòü äíі òâîї:
і îáëîæàòü âîðîãè òâîї îñòðîã äîâêðóã òåáå,
і îòî÷àòü òåáå,
і захоплять òеáе звідусюди,
і ðîзіá’þòü òåáå і äіòåé òâîїõ ó òîáі,
òîìó ùî íå зðîзóìіâ (ти) ÷àñó âіäâіäèí òâîїõ” (Ëê., 19. 42–44).
І далі:
“Єðóñàëèìå, Єðóñàëèìå, ùî âáèâàєø ïðîðîêіâ,
êàìіííÿì âðàæàєø ïîñëàíèõ äî òåáå!
Скільки раз хотів ß зіáðàòè äіòè òâîї,
ÿêî зáèðàє êâî÷êà êóðчаò ïіä êðèëà ñâîї,
òà âè íå ñõîòіëè!
І îñü зàëèøàєòüñÿ äіì ваш ïîðîæíіé!” (Ëê., 13. 34–35; Ìò., 23. 37–38).
Òàê і ñòàëîñü.
Пðèéøëè áî ðèìëÿíè,
ïîëîíèëè Єðóñàëèì
і зðóéíóâàëè äîùåíòó éîãî.
Þäåéñòâî âіäòîäі âïàëî
і Зàêîí ïіñëÿ öüîãî, ÿê âå÷іðíÿ зîðÿ, ïîãàñ,
і ðîзñіÿíі áóëè þäåї – àáè íå âêóïі âñå зëî ïðîáóâàëî!
Ïðèéøîâ áî Ñïàñ і íå ïðèéíÿòèé áóâ ізðàїëüòÿíàìè.
І, зà єâàíãåëüñüêèì ñëîâîì:
“Äî ñâîїõ ïðèéøîâ і ñâîї íå ïðèéíÿëè,
(іншими) ж нàðîäàìè ïðèéíÿòèé áóâ” (Éí., 1. 11–12).
ßê і êàзàâ ßêіâ:
“Âіí íàäіÿ íàðîäіâ” (Áóò., 49. 10).
Áî æ і â ÷àñ íàðîäæåííÿ Éîãî
âîëõâè іíøèõ íàðîäіâ ïåðøі ïîêëîíèëèñü Éîìó,
à þäåї óáèòè Éîãî øóêàëè, òîìó é íåìîâëÿò ïîâáèâàëè.
І зáóëîñÿ ñëîâî Ñïàñîâå, ùî:
“Мíîãі зі Ñõîäó і Зàõîäó ïðèéäóòü
і ëÿæóòü з Àâðààìîì і Іñààêîì, і ßêîâîì59 â Öàðñòâі Íåáåñíіì60,
à ñèíè öàðñòâà âèãíàíі áóäóòü â ïіòüìó кромішню61” (Ìò., 8. 11–12).
І äàëі так:
“Âіäíіìåòüñÿ îä âàñ öàðñòâî Áîæå
і âіääàíå áóäå íàðîäàì, ùî òâîðÿòü ïëîäè Éîãî” (Ìò., 21. 43).
Äî íèõ æå ïîñëàâ ó÷íіâ ñâîїõ, êàæó÷è:
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“Éäó÷è ïî âñüîìó ñâіòó,
62
ïðîïîâіäóéòå Єâàíãåëіє âñüîìó ñòâîðіííþ ,
õòî óâіðóє é îõðåñòèòüñÿ, ñïàñåííèé õàé áóäå!” (Ìê., 16. 15–16).
І: “Éäó÷è, íàâ÷іòå óñі íàðîäè,
õðåñòÿ÷è їõ âî іì’ÿ Îòöÿ і Ñèíà, і Ñâÿòîãî Äóõà,
íàâ÷àþ÷è їõ берегòè уñå, ùî зàïîâіäàâ ß âàì” (Ìò., 28. 19–20).
Ëіïøå áóëî Áëàãîäàòі і Іñòèíі ìіæ íîâèìè ëþäüìè зàñіÿòè!
Íå âëèâàþòü áî, зà ñëîâîì Ãîñïîäíіì, âèíà íîâîãî â÷åííÿ
Бëàãîäàòíîãî
â ìіõè63 ñòàðі, ïîñòàðіëі â þäåéñòâі,
áî æ ïîðâóòüñÿ ìіõè і âèíî ïðîëëєòüñÿ (Ìê., 2. 22; Ìò., 9. 17).
(Юдеї), нå зìіãøи тіні Зàêîíó âäåðæàòè, ÷àñòî іäîëàì
ïîêëîíÿþ÷èñü,
ÿê ó÷åííÿ іñòèííîї Áëàãîäàòі âäåðæàòü?
A íîâå â÷åííÿ, íîâі ìіõè (íîâі íàðîäè) –
îáîє збережеíі áóäóòü (Ìò., 9. 17).
Òàê і є.
Віðà áî áëàãîäàòíà ïî âñіé зåìëі ïðîñòåðëàñü,
і äî íàøîãî íàðîäó ðóñüêîãî äіéøëà.
І Зàêîíó îзåðî ïåðåñõëî,
єâàíãåëüñüêå æ äæåðåëî íàâîäíèëîñü і âñþ зåìëþ ïîêðèëî,
і äî íàñ ðîзëèëîñÿ.
Оñü áî âæå é ìè з óñіìà õðèñòèÿíàìè ñëàâèìî ñâÿòóþ Òðіéöþ,
à Þäåÿ ìîâ÷èòü;
Õðèñòà ñëàâëÿòü,
à þäåїâ êëÿíóòü;
íàðîäè íàâåðíåíі,
à þäåї âèãíàíі.
ßê (Ãîñïîäü-Саваоф64 óñòàìè) ïðîðîêà Ìàëàõії65 êàзàâ:
“Íåìàþ ß66 прихильності до синів ізðàїëя
і æåðòâè з їõ ðóê íå ïðèéìó,
òîìó ùî âіä Ñõîäó äî Зàõîäó іì’ÿ Ìîє ñëàâëÿòü â íàðîäàõ
і ó âñÿêîìó ìіñöі ôіìіàì67 Іìåíі Ìîєìó ïðèíîñÿòü:
ÿêå âåëèêå Іì’ÿ Ìîє ìіæ íàðîäàìè!” (Ìë., 1. 10–11)
І Äàâèä:
“Âñÿ зåìëÿ õàé ïîêëîíèòüñÿ Òîáі і славить Òеáе” (Ïñ., 66. 4).
І: “Ãîñïîäè, Ãîñïîäè íàø!
ßêå величíå іì’ÿ Òâîє ïî âñіé зåìëі!”( Ïñ., 8. 2, 10).
І âæå íå іäîëîñëóæèòåëÿìè зîâåìîñü,
à õðèñòèÿíàìè;
нå áåз íàäії âæå ïðîáóâàєì ,
à ñïîäіâàєìîñü íà æèòòÿ âі÷íå (Еô., 2. 12, 13);
і âæå íå êàïèùà ñàòàíèíñüêі будуємо,
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à Õðèñòîâі öåðêâè зâîäèìî.
Óæå íå зàêîëþєì áіñàì îäèí îäíîãî,
à Õðèñòîñ зà íàñ зàêîëþє Ñåáå і äðîáèòü â æåðòâó Áîãó é Îòöþ.
І óæå íå æåðòâåííó êðîâ ñïîæèâàþ÷è, ãèíåìî,
à Õðèñòîâó ïðå÷èñòó êðîâ ñïîæèâàþ÷è, ñïàñàєìîñü.
Âñі íàðîäè áëàãèé Áîã íàø ïîìèëóâàâ і íàñ íå зíåâàæèâ –
зàõîòіâ і âðÿòóâàâ íàñ, і äî ðîзóìó іñòèííîãî ïðèâіâ.
І â ïóñòèííіé бо і ïåðåñîõëіé зåìëі íàøіé, іäîëüñüêîþ спекîþ
âèñóøåíіé,
íåñïîäіâàíî пробилось äæåðåëî Єâàíãåëüñüêå, нàïóâàþ÷è
âñþ зåìëþ íàøó.
Таê же êàзàâ Іñàéÿ:
“Відкриється âîäà перед òèìи, ùî õîäÿòü áåзоäнею,
і безводдя наводниться,
і â зåìëі ñïðàãëіé äæåðåëî âîäè áóäå” (Іñ., 35. 7).
Êîëè ìè áóëè ñëіïèìè
і іñòèííîãî ñâіòëà íå áà÷èëè,
à â íåïðàâäі іäîëüñüêіé áëóäèëè,
äî òîãî æ і ãëóõі áóëè äî ñïàñåííîãî â÷åííÿ,
ïîìèëóâàâ íàñ Áîã –
і зàñіÿëî é ó íàñ ñâіòëî ðîзóìó,
ùîá ïізíàòè Éîãî, зà ïðîðîöòâîì:
“Òîäі âіäêðèþòüñÿ î÷і ñëіïèõ і âóõà ãëóõèõ ïî÷óþòü” (Іñ., 35. 5).
É êîëè ìè ñïîòèêàëèñü íà øëÿõàõ зàãèáåëі, зà áіñàìè éäó÷è,
à ïóòі Òîãî, ùî âåäå â æèòòÿ âі÷íå, íå âіäàëè,
äî òîãî æ і ãóãíіëè68 ìè ìîâàìè íàøèìè, ìîëÿ÷è іäîëіâ,
à íå Áîãà ñâîãî і Òâîðöÿ,
відвідаëî íàñ ÷îëîâіêîëþáñòâî Áîæå.
І âæå íå éäåìî âñëіä зà áіñàìè,
à ÿñíî ñëàâèìî Õðèñòà, Áîãà íàøîãî, зà ïðîðîöòâîì:
“Òîäі ïîáіæèòü, ÿê îëåíü, êóëüãàâèé
і ÿñíîþ ñòàíå ìîâà ãóãíèâèõ” (Іñ., 35. 6).
Ïåðøå áóëè ìè ÿê зâіðі і ñêîòè,
íå ðîзóìіëè äåñíèöі69 і øóéöі70,
і ëèø ïðî зåìíå òóðáóâàëèñü,
і äóæå ìàëî ïðî íåáåñíå ïåêëèñÿ.
Òà ïîñëàâ Ãîñïîäü Áîã і äî íàñ зàïîâіäі,
ùî âåäóòü ó æèòòÿ âі÷íå, зà ïðîðîöòâîì Îñієâèì:
“І áóäå â äåíü òîé êàзàòè Ãîñïîäü:
“Зàïîâіäàþ âàì Зàâіò
з ïòèöÿìè íåáåñíèìè і зâіðàìè зåìíèìè”.
“І êàæó íàðîäó íå Ìîєìó:
“Âè íàðîä Ìіé!”,
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і âîíè Ìåíі êàæóòü:
“Òè єñè Ãîñïîäü Áîã íàø!” (Îñ., 2. 18, 20, 25)
І îòàê, ÷óæèìè áóäó÷è, ëþäüìè Áîæèìè ìè íàðåêëèñÿ,
і, âîðîãàìè áóâøè, ñèíàìè Éîãî íàзâàëèñÿ.
І íå ïî-þäåéñüêè õóëèìî,
à ïî-õðèñòèÿíñüêè áëàãîñëîâèìî.
І íå ðàäó радèìî, ÿê ðîзï’ÿòè (Éîãî),
à ÿê Ðîзï’ÿòîìó ïîêëîíèòèñÿ.
Íå ðîзïèíàєìî Ñïàñà,
à ðóêè äî Íüîãî зäіéìàєìî.
Íå ïðîñòðîìëþєì ðåáðà (Éîìó),
à ï’єìî із íèõ ÿê з äæåðåëà íåòëіííÿ.
Íå òðèäöÿòü ñðіáíèêіâ зàðîáëÿєì íà Íüîìó,
à îäèí îäíîãî і âñþ ìàєòíіñòü ñâîþ Éîìó âіääàєì.
Íå òàїìî âîñêðåñіííÿ (Його),
à ó âñіõ äîìàõ ñâîїõ сповіщаємо:
“Õðèñòîñ âîñêðåñ із ìåðòâèõ!”
Íå êàæåì, ùî âêðàäåíèé áóâ,
а, ùî âîзíіññÿ òóäè, äå (Âіí) áóâ.
Íå íåâіðóєì,
à, ÿê Ïåòðî71, Éîìó êàæåìî:
“Òè – Õðèñòîñ, Ñèí Áîãà æèâîãî” (Ìò., 16. 16),
(і) з Ôîìîþ72:
“Òè – Ãîñïîäü íàø і Áîã (Éí., 20. 28),
(і) з ðîзáіéíèêîì73:
“Ïîì’ÿíè íàñ, Ãîñïîäè, â Цàðñòâі Ñâîїì!” (Ëê., 23. 42).
І îòàê âіðóþ÷è â Íüîãî,
і ñâÿòèõ îòöіâ ñåìè ñîáîðіâ74 зàïîâіòіâ äîäåðæóþ÷è,
ìîëèìî Áîãà ùå і ùå ïîìîãòè
і íàïðàâèòè íàñ íà ïóòü зàïîâіäåé Éîãî.
І зáóëîñÿ ïðî íàñ ÿзè÷íèêіâ ìîâëåíå:
“Âіäêðèє Ãîñïîäü правицю ñâîþ ñâÿòó ïåðåä âñіìà íàðîäàìè,
і ïîáà÷аòü у вñіõ êіíöÿõ зåìëі ñïàñіííÿ,
ùî âіä Áîãà íàøîãî” (Іñ., 52. 10).
І іíøå:
“Жèâó ß, – êàæå Ãîñïîäü, –
то ж вêëîíèòüñÿ Ìені êîæне коліно75,
і êîæåí íàðîä визнає Áîãà” (Рèì., 14. 11).
І Іñàéєâå:
“Êîæíà äåáðà76 наïîâíèòüñÿ,
і êîæíі ãîðà і õîëì понизяться,
і станóòü êðèâèзíè ïðÿìими,
і âіñòðÿ øëÿõіâ – ãëàäêèìè,
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і ÿâèòüñÿ ñëàâà Ãîñïîäíÿ,
і всякà ïëîòü ïîáà÷èòü ñïàñіííÿ Áîãà íàøîãî” (Іñ., 40.4–5; Ëê., 3.4–6).
І Äàíèїëîâå:
“Âñі ëþäè, і ïëåìåíà, і íàðîäè Éîìó ïîêîðÿòüñÿ” (Äаí., 7. 14).
І Äàâèäîâå:
Õàé визнаþòü Òåáå ëþäè, Áîæå!
Õàé визнаþòü Òåáå ëþäè âñі!
Õàé вîзâåñåëÿòüñÿ і зðàäіþòü íàðîäè!” (Ïñ., 67. 4–6).
І: “Âñі íàðîäè зàïëåùіòå ðóêàìè
і âèãóêíіòü äî Áîãà ãîëîñîì ðàäîñòи:
“Ãîñïîäü âñåâèøíіé і âñåñèëüíèé,
Цàð âåëèêèé íà âñіé зåìëі” (Ïñ., 47. 2–3).
І зãîäîì:
“Ñлавòå Áîãа íàøîго, ñлавòå!
Ñлавòå Цàðя íàøîго, ñлавòå!
Öàð áî âñåї зåìëі – Áîã!
Славòå якнайкраще:
“Зàöàðþâàâ Áîã íàä íàðîäàìè” (Ïñ., 47. 7–9).
і: “Âñÿ зåìëÿ õàé ïîêëîíèòüñÿ Òîáі і ñлавить Òеáе –
õàé славить іì’ÿ Òâîє, Âñåâèøíіé!” (Ïñ., 66. 4).
І: “ Славòå Ãîñïîäà âñі íàðîäè,
і ïðîñëàâляйòå âñі ëþäè!” (Ïñ., 17. 1).
І ùå: “Îä Ñõîäó é äî Зàõîäó славëÿòü іì’ÿ Ãîñïîäíє.
Âеликиé íàä вñіìа íàðîäàìè Ãîñïîäü,
íàä íåáåñàìè ñëàâà Éîãî” (Ïñ., 113. 3–4; Ïñ., 148. 13).
“Як іì’я Òâîє, Áîæå,
так і ñëàâà Òâîÿ – ó (âñіõ) êіíöÿõ зåìëі” (Ïñ., 48. 11).
“Ïî÷óé (Òè) íàñ, Áîæå, Ñïàñèòåëþ íàø,
íàäіє äëÿ âñіõ êіíöіâ зåìëі і ñóùèõ íà ìîðях äàëåêих” (Ïñ., 65. 6).
І: “Õàé ïізíàєìî íà зåìëі ïóòü Òâîþ,
і ó âñіõ íàðîäàõ ñïàñіííÿ Òâîє” (Ïñ., 67. 3).
І: “Öàðі íà зåìëі і âñі нароäè, êíÿзі і âñі ñóääі íà зåìëі,
þíàêè і äіâ÷àòà, ñòàðöі і îòðîêè
õàé ñëàâëÿòü іì’ÿ Ãîñïîäíє” (Ïñ., 148.11–13).
І Іñàéєâå:
“Ïîñëóõàéте Ìåíå, люди Ìої, – êàæå Ãîñïîäü, –
і öàðі77 äî Ìåíå ïðèñëóõàéòåñü:
Зàêîí áî âіä Ìåíå âèéäå,
і ñóä Ìіé – ñâіòëî íàðîäàì;
íàáëèæàєòüñÿ ñêîðî пðàâäà Ìîÿ,
і зіéäå, ÿê ñâіòëî, ñïàñіííÿ Ìîє;
жäóòü Ìåíå íà îñòðîâàõ,
і íà правицю Мîþ народи íàäіþ ìàþòü” (Іñ., 51.4–5)...
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1

Твір написаний у ранньохристиянській ортодоксальній антиєврейській традиції святоотцівської (апостольської) літератури, яка розквітла в Римі у Константинову епоху (Золотий вік святоотцівської літератури – 4–5 cт. н.е.).
Текст пам’ятки зберігся у 3-х редакціях і більш ніж 50-и списках
XV–XVII ст. та одному уривку ХІІІ ст.
2
Закон – Ветхий (Старий) Заповіт (єврейською мовою наз. Танах
та поділяється на книги Закону (Тора – П’ятикнижжя, приписуване
Мойсею; І. Франко заперечує приналежність П’ятикнижжя Мойсеєві:
“...так звані Мойсеєві книги в тій формі, як їх читаємо тепер, були
списані не Мойсеєм на 1000 літ перед Христом, а жидівськими рабинами та архієреями по повороті жидів із вавилонської неволі” //
Франко 2004. С. 65), Пророків (Невіім) та Писання (Кетувім), що в свою
чергу поділяються на історичні, поетичні та повчальні твори). У Законі подано основи єврейської релігії (юдаїстського віровчення), побудовані на заповідях бога Єгови, який (за Законом) через єврейського
пророка і вождя Мойсея передав на горі Синай єврейському народові. Іларіон невипадково вибрав єврейський Закон (Старий Заповіт)
для порівняння із християнським Новим Заповітом, який сповідують
українці (в Старому Заповіті йде мова про союз Бога з єврейським
народом через Мойсея, у Новому Заповіті – про союз Бога з людством через Ісуса Христа). Порівняння двох релігійних доктрин було важливим, насамперед, через світоглядну протилежність їхньої суті
й, зокрема, через загрозу єврейського Закону державотворчості та
світогляду українців, оскільки у пам’яті Іларіона живими були жахіття юдейсько-хозарського панування над Київською державою, яке
припинилося у 965 р. Відомо також із легенди, яка присутня у “Повістях временних літ”, що після юдейсько-хозарського панування у ІІ пол.
Х ст. серед пропозицій Володимиру Святославичу під час вибору
релігії була пропозиція обрати єврейську. В осмисленні “Слова о Законі і Благодаті” Іларіона більшість учених часто неправдиво витлумачують порівняння Закону (Старого Заповіту) із Новим Заповітом:
намагаються приховати наявні у тексті критичні погляди на єврейський Закон (за Іларіоном випробувальний шлях, вказаний євреям
перед приходом християнства до “нових” народів – багатьох народів,
окрім єврейського). Суть Закону Іларіон вважав чужим християнству: євреї, за Іларіоном, не йшли шляхом, вказаним їм Богом, не
служили Богові, а “самоутверджувалися”, дбали про “земне” і т. ін.,
тому нема нічого спільного між єврейською та християнською релігіями (незважаючи на те, що християнство народжене у єврейському
середовищі): “Ùî ñïіëüíîãî ìіæ òіííþ і Іñòèíîþ, þäåéñòâîì і õðèñòèÿíñòâîì?!” Все ж до сьогодні представники різних церков (христи-
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янських і протестантських) намагаються усталити неправдиву думку про начебто існуючу одну сутнісну цілість Старого та Нового Заповітів. Українську ж християнську традицію, незалежну від єврейського та грецького впливу, яку започаткував Іларіон, сьогодні, на жаль,
не продовжує жодна українська християнська церква.
3
В оригіналі Ìóñіé – українська (українізована, очевидно, у Х–ХІ ст.)
форма єврейського імені Моше. За іншою версією, – думкою сучасних філологів, – євр. моше, – скорочена форма єгипетського імені,
що означає дитя, син, народжений, – єгипетське ім’я, дане дочкою
фараона. Запозичена пізніше із церковнослов’янської форма Мойсей більш усталена в українській мові аніж Мусій. Мойсей жив у ІІ
пол. ХІІІ ст. перед нар. Ісуса Христа, за Законом (Старим Заповітом), – провідник і законодавець єврейського народу, пророк і основоположник юдаїзму, легендарна постать. Моше (машá) з євр. означає “витягнений або врятований з води” (Ісх. ІІ, 10 і ін.), – з легендарної оповіді про спасіння Мойсея в дитячому віці у часи Фараона,
який наказав покидати у воду новонароджених єврейських дітей чоловічого роду. Легендарні імена з таким же значенням, як Мойсей, і
подібні чудесні оповіді про героїв, як про Мойсея, існували й раніше, зокрема у ассирійській релігії – оповідь про ассирійського царя
Саргона І (Шаррукіна 1) (ХІХ ст. до н. е.), “так само, за міфами, народжуються, чудесно воскресають або уникають смертельної небезпеки численні інші царі, герої і боги” (Евсюков 1988. С. 54–57). У арабів Мойсей – пророк Муса.
4
Благодать і Істина – основоположні поняття християнського
вчення. Благодать і Істина, явлені людству в образі Ісуса Христа,
складають основу християнської віри. Благодать – вищий духовний
ступінь розвитку людства у порівнянні із єврейським Законом (Старим Заповітом), період історії людства, що прийшов на зміну єврейському Законові. Істина – правда, справедливість.
5
Тут: київськоруський, óêðàїíñüêèé. У той час провінція Київської
Русі – Московська Русь (сучасна Росія) – охрещена пізніше. Найраніше (у 990 р.) із городів Московської Русі (сучасної Росії) охрещено
Великий Новгород. Перше ж хрещення в Україні-Руси, як відомо,
відбулося у ІХ столітті в часи Аскольда і Дира.
6
Каган – мабуть євреїзована орфографія слова тюркського походження хаган (у тюркській орфографії – хаган, у орфографії візантійців та арабів – також хаган), українською означає великий князь
(тюркський еквівалент імператора). Сим титулом спершу йменувався володар Хозарського каганату (у Хозарському каганаті правили
єврейські царі: Веніамін, Аарон, Йосиф і інші, панівною була єврейська релігія). Починаючи від 965 р., коли український князь Святослав Ігоревич переміг юдео-хозарів, визволивши Київську Русь із їх-
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ньої неволі, титулом коган (каган) йменувалися українські князі Володимир Святославич, Ярослав Мудрий, Святослав Ярославич (1027–
1073 рр.), Олег Гориславич (дата нар. нев. – пом. 1115 р.) і інші великі князі другої пол. ХІ ст. Носячи титул когана (хагана), українські
князі володіли хозарською землею, зокрема Тмутороканню (візант.
Таматарха, хозар. Самкерц, євр. Самкуш, нині Тамань на Кубані. У 9 ст.
Тмуторокань з усім Таманським півостровом належала юдейськохозарській державі. За хозарським документом Х ст. (зберігається у
м. Кембріджі (Англія)) – посланням хозарського когана Йосифа кордовському халіфові, – вже у 950 р. український князь Хальга (Олег)
узяв Самбарею – ще одна назва Тмуторокані). Єврейське ж слово
каган означає – служник єрусалимського храму.
7
Володимир Святославич (див. прим. 81).
8
Назву, яка тут складається із десяти рядків, дав твору переписувач XV ст.
9
Бог ізраїля – Бог єврейського народу та Бог християнський –
Бог християнських народів. Слово Ізраїль – єврейське ім’я, що означає – “богоборець”, “поборник Бога”, звідси також значення – народ,
який поборював Бога. “Воно (се ім’я за Старим Заповітом – П.С.)
дане було Якову після таємничої боротьби його (в образі ангела –
П.С.) вночі з Богом (Бут. ХХХІІ, 28)”. Після сеї події Якова ще називають ім’ям Ізраїль, останнє отримало пізніше і ширше значення,
що під ним іноді розуміється весь єврейський народ, який походить
від 12-и синів Якова – Ізраїля, а також і церква християнська, як
духовний Ізраїль. Див. також прим. 60 про патріарха ßêîâà.
10
До цитати із Євангелія від Луки Іларіон додав “Бог християнський”, виправивши таким чином ветхозавітну ідею богообраності
одного народу (єврейського) і поширивши її (за ранньохристиянською традицією) на народи, які вірують у Христа.
11
Авраам (євр. – “батько багатьох народів”) – родоначальник єврейського та арабських народів (євреїв через сина Ісаака та арабів
через сина Ізмаїла і інших синів). Далі у тексті згадуються дві його
дружини – вільна Сарра (євр. – “господиня”) і син од неї Ісаак (євр. –
сміх) та служниця єгиптянка Агар (євр. – “втеча”, іменем Агари араби називають гору Синай (див. ще прим. 24) і син од неї Ізмаїл (євр. –
“Бог чує”).
12
Скрижалі – дві кам’яні плити, які знаходились на горі Синай.
На сих кам’яних плитах за Старим Заповітом Мойсей записав “заповіді” і “закон”, передані богом Єговою (євр. – “Сущий”) єврейському
народові. Див. також прим. 2: Франкове заперечення Мойсеєвого
авторства П’ятикнижжя.
13
Євр. – блага звістка, “добра звістка”. Канон Нового Заповіту
включає чотири євангелії: від Йоана, від Матея, від Марка та від
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Луки. Існують інші євангелії, неканонізовані церквою. У євангеліях
подано історію життя та вчення Ісуса Христа.
14
Ангели – надприродні істоти, посередники між Богом і людьми,
виконують волю Бога. У християнській релігійній ієрархії посідають
два з існуючих дев’яти ступенів.
15
Зішестя Ісуса Христа в пекло відтворює апокрифічна література (Євангеліє від Никодима, сказання “О зішесті Йоана Предтечі в
пекло”, “Одкровеніє Пресвятої богородиці” і ін.), не визнана і заборона офіційною церквою. Див також прим. 53.
16
Релігійний обряд у євреїв та мусульман (хірургічна операція
чоловіків з усування частини крайньої плоті). Відомо, що обрізання
застосовувалось у ритуальних цілях ще в Давньому Єгипті 5 тисяч
років тому фараонами і жерцями, усім іншим категоріям населення
се було суворо заборонено. Численні місця Закону (Ветхого Заповіту) свідчать, що запозиченим у єгиптян обрядом обрізання (традицію обрізання серед євреїв започаткував Авраам, який народився у
Вавилоні), давні євреї гордились. Сьогодні обрізання у євреїв і мусульман зберігає подібний релігійний смисл, як і хрещення у християн.
17
У юдеїв і християн – провісники волі Бога, які проповідували
на території давніх Ізраїля і Юдеї, а також в Ніневії і Вавилоні серед
євреїв, асирійців і вавилонян в період приблизно від останньої чверті
VІІІ ст до н. е. до першої чверті ІV ст. до н. е.
18
Мається на увазі вічне життя праведників на небі, що настане
після другого пришестя Ісуса Христа. Вчення про се склалося у
новозавітній літературі.
19
Христос (гр. – “помазаник, месія”). За П’ятикнижжям Мойсея –
частиною Закону (Cтарого Заповіту), і за книгами пророків, на які
посилається Іларіон, Месія повинен прийти, щоб встановити царство соціальної справедливості на землі.
20
Се слово часто зустрічається в українських творах київськоруського періоду, зокрема у “Слові о полку Ігоревім” і означає оповідь, розповідь.
21
Біблійні імена, вжиті у значенні алегоричних образів юдаїзму і
християнства (як алегоричні образи Агар (юдейського народу) і
Сарра (християнських народів), зустрічаються й у Новому Заповіті у
“Посл. ап. Павла до галатів ” (4. 22–31). (Див. також прим. 11)).
22
Мається на увазі початок християнської епохи людства. Відповідно у вислові “в кінці віку” мається на увазі в кінці ветхозавітної
єврейської історії, оскільки християнство народилося в єврейському
середовищі у Палестині в 2 ст. після народження Ісуса Христа і
християнські тексти були записані грецькою мовою, в основі своїй
воно має єврейсько-грецький світогляд, та за суттю є протилежним
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єврейському світогляду, нераз навіть антиєврейським, напр. у Євангелії від Йоана: Ісус Христос каже у розмові з євреями “Чому мови
Моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова Мого. Ваш батько – диявол, і похоті батька свого ви виконувать хочете. Він був душогуб ізпочатку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, – бо він неправдомовець і
батько неправді. А Мені ви не вірите, бо Я правду кажу”: Євангеліє від
св. Івана. 8. 43–45 і ін. // Новий Заповіт / Огієнко. С. 157.
23
Синай (євр. – скеляста) – гора, на якій за Старим Заповітом
бог Єгова дав євреям Закон. У арабів ся гора називається Тур або
Джебель-Тур-Сина. Див. ще прим. 11.
24
Мамвре, мамре (євр. – твердий). Мамврійською називалась
діброва, яка прилягала до долини близ Палестинського міста Хеврон, з історично відомим мамврійським дубом. Тут довгий час за
Старим Заповітом жив і тут помер Авраам. Мамврійська долина була також особливим місцеперебуванням для єврейських патріархів.
25
Йордан (євр. – течія, спадання) – біблійна річка, яка протікала
вздовж усієї біблійної Палестини і розділяла її на дві частини,
сьогодні протікає більшою частиною Йорданії.
26
У християнській символіці символом Ісуса Христа був “тілець”
(себто теля), “вигодуваний одвіку” – себто від давнього часу, від Божого початку.
27
Єрусалим – (євр. – “основа, житло світу”). Раніше називався
Євусом – містом євусеїв, народу ханаанського (Ханаан – давня
назва Палестини і Фінікії, сучасних Палестини і Лівану). Місто Євус
втратило свого царя, було пограбоване і спалене “коліном Юдиним”
(племя’м юдейським), від того часу ставши юдейським (єврейським).
28
За Євсевієм Кесарійським (близько 263–340 рр. після народження Христа) – істориком, ранньовізантійським християнським
письменником і церковним діячем, який родом з Кесарії (Палестини), єпископом палестинської Кесарії з 311 р., батьком церковного
літописання – автором “Церковної історії” (324 р. або 325 р.), до падіння Юдеї, однієї із двох ворогуючих між собою і різних за релігіями єврейських держав (Юдея – південне Юдейське царство, –
держава в Південній Палестині, існувала бл. 342 роки, з’явилася
після розпаду ізраїльсько-юдейського царства Соломона в 928 р. до
народження Христа і існувала до захоплення його Вавилоном у 586 р.
до народження Христа) усі 15 християнських єпископів у Єрусалимі
(у той час столиця юдеїв) були обрізаними (тут у розумінні євреями
за релігійною традицією). Християнська релігія, народившись серед
євреїв Палестини, все ж набула протилежного змісту порівняно із
єврейським Старим Заповітом. Див. ще прим. 23.
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29

В оригіналі – “діти свої християнські”. Форма знахідного відмінка множини, збережена донині в галицькоукраїнському діалекті –
відповідна в сучасній літературній нормі називному множини.
30
“Будущий вік” – вічне життя праведників на небі після другого
приходу Христа і Страшного Суду.
31
Манасія (євр. – той, що змушує забути) – старший онук Якова,
одного з родоначальників єврейського народу (Бут., 16. 20).
32
Єфрем (євр. – бути плідним) – молодший онук Якова (Бут., 16.
20).
33
Йосиф (євр. – примноження, додавання) – старший син Якова
(Бут., 16. 20).
34
Старе – символ ветхозавітного (єврейського). У другій же частині твору Іларіона – Похвалі (Славі), слово старе вжите у характеристиці образу князя Володимира (він зняв із себе ветхе – старе)
у значенні язичницьке (див. прим. 85).
35
Ісайя (євр. – спасіння з Єговою) – один з найбільших старозавітних пророків.
36
Тут і нижче – поклоняться і поклонники вживається у значенні –
ті, хто вірують у Бога.
37
Гедеон – (євр. – руйнівник). Один із ізраїльських суддів, правив у ізраїльській державі 40 років. Історія правління в Ізраїлі суддів
тривала близько 350 років. Було се у час занепаду, коли Ізраїль
розпався на 12 колін (племен). У той час Ізраїль був політично слабким, “вибраний народ” відійшов від однобожжя, в єврейському суспільстві панував низький моральний рівень життя. Гедеон, зокрема,
дав привід євреям повернутися до віри у Ваала (давнє західносемітське божество, якому поклонялися у Фінікії, Палестині і Сирії як
богу достатку, води, війни, неба і ін. Практично у всі часи культ Ваала супроводжувався оргіями, у процесі яких жерці в екстазі наносили собі порізи і рани на різних частинах тіла, частіше на зап’ястях
і долонях). Окрім того, Гедеон відомий своїми перемогами над мідіянами і амалекитянами, які в той час загрожували Ізраїлю.
38
Пострижена овеча шерсть. За Законом (Старим Заповітом) росою вкривається шерсть, у апокрифічних текстах – земля (пор.: Суд.,
6. 36–40). У тексті “Слова” – алегоричний символ єврейської землі,
єврейського народу.
39
Юдейство – народ, держава.
40
Дерев’яна cкринька з речами релігійного поклоніння.
41
Кам’яні таблиці із заповідями, які за Законом (Старим Заповітом) бог Єгова передав через Мойсея єврейському народові. Скрижалі зберігалися усередині ківоту.
42
Золота дошка, якою був покритий ківот.
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43

Жінка з народу самарян, народу сусіднього з юдеями (євреями). Спершу самаряни сповідували П’ятикнижжя Мойсея, хоча перебували у ворожнечі з юдеями, пізніше багато самарян прийняли
християнство.
44
Слово у місцевому відмінку множини. Єðóñàëèìè – тут, очевидно, узагальнене поняття, створене на основі висловлення юдейських царів про те, що лише Єрусалим – є лише тим місцем, де
можна й “де потрібно вклонятись Богу”. Рядки із розмови Ісуса Христа з самарянкою біля самарянського міста Сихар (Йн., 4. 20; 1 Царі, 8. 29; 2 Хроніка 7. 12; Пс., 122)): у розмові Ісус Христос заперечує твердження юдейських царів, кажучи, що “в Єрусалимах не вêëîíÿòèмуться Отцеві”, а вклонятимуться інші – ті, котрі будуть вêëîíÿòèñь Îòöþ â Äóõîâі é Іñòèíі. Див. також примітку 28.
45
Незнатні і знатні.
46
“Пðè÷àñíèêè Õðèñòîâі” – ті, хто приймають хрещення та чинять
добрі діла, і таким чином йдуть шляхом, який вказав людству Ісус
Христос.
47
Тут і далі за текстом Іларіона, де йдеться про протиставлення
Бог – чоловік присутній вплив Єфрема Сирина // Петровский М.
1908. Т. 13. Кн. 4. С. 81–133. Для порівняння уривок із “Слова на
Преображеніє Господа і Бога спасителя нашого Ісуса Христа” Єфрема Сирина: “Якщо Він не був плоттю, то чому виведена на середину Марія? І коли Він не Бог, то кого Гавриїл іменує Господом? Коли не був плоттю, то Хто лежав в яслах? І коли не Бог, Кого славили зішедші Ангели? Коли не був плоттю, Хто повитий був пеленами? І коли не Бог, Кому поклонялись пастухи? Коли не був плоттю,
Кого обрізав Йосиф? І коли не Бог, у честь Кого йшла по небу звізда? Коли не був плоттю, Кого Марія годувала своїм молоком? І коли не Бог, Кому волхви принесли дари? Коли не був плоттю, Кого
носив ув обіймах Симеон? А коли не Бог, Кому говорив він: відпусти
мене з миром? Коли не був плоттю, Кого взяв Йосиф, тікаючи у
Єгипет? І коли не Бог, на Кому сповнилось сказане: із Єгипту покликав (Я) Сина Мого (Ос.11.1)? Коли не був плоттю, Кого охрестив
Йоан? І коли не Бог, Кому Отець говорив з неба: Се Син Мій Любий,
і про Нього благовоління Моє (Мт. 3.17)? Коли не був плоттю, Хто
зголоднів і заспраг у пустині? І коли не Бог, Кому служили зішедші
Ангели? Коли не був плоттю, Кого покликали на весілля в Кані Галилейській? І коли не Бог, Хто перетворив воду у вино? Коли не був
плоттю, Кому на руки покладені були хліби? І коли не Бог, Хто в
пустині п’ятьма хлібами і двома рибами нагодував многі тисячі,
окрім жінок і дітей? Коли не був плоттю, Хто спав на кораблі? І коли
не Бог, Хто наказав вітрам і морю? Коли не був плоттю, з Ким споживав Симеон-фарисей? І коли не Бог, Хто відпустив прогрішення
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грішниці? Коли не був плоттю, Хто сидів біля колодязя, втомившись
у путі? І коли не Бог, Хто самарянці дав воду живу і викрив її, що
мала п’ять мужів? Коли не був плоттю, Хто носив людський одяг? І
коли не Бог, Хто творив сили і дива? Коли не був плоттю, Хто плюнув на землю і зробив грязиво (із слюни)? І коли не Бог, Хто грязивом (тим) дав прозріння очам? Коли не був плоттю, Хто плакав на
гробі Лазаря? І коли не Бог, Хто, повелівши, примусив вийти із гробу чотириденного мерця? Коли не був плоттю, Хто сидів на осляті?
І коли не Бог, Кому назустріч із славою виходили товпи народу?
Коли не був плоттю, Кого схопили юдеї? І коли не Бог, Хто повелів
землі і повергнув їх (юдеїв) ниць? Коли не був плоттю, Хто отримав
позаушники? І коли не Бог, Хто зцілив і знову повернув на своє
місце вухо, яке відрізав Петро (мається на увазі праве вухо Мал-

ха, персонажа Нового Заповіту, раба первосвященика, який брав
участь в арешті Ісуса Христа в Гетсиманському саду і якому апостол Петро відрізав його – П.С.)? Коли не був плоттю, Хто в об-

личчя своє приймав плювання? І коли не Бог, Хто в обличчя апостолів вдихнув Духа Святого? Коли не був плоттю, Хто очікував суду Пилата? І коли не Бог, Хто злякав уві сні жону Пилатову? Коли
не був плоттю, з Кого воїни зняли одяг і поділили його? І коли не
Бог, чому при Хресті затьмарилось сонце? Коли не був плоттю, Хто
розп’ятим був на Хресті? І коли не Бог, Хто похитнув землю в підвалинах? Коли не був плоттю, у Кого руки і ноги прибиті були цвяхами? І коли не Бог, чому розірвалась завіса церковна, розсіялись
камені, відкрились гроби? Коли не був плоттю, Хто звертався: Боже
Мій, Боже Мій, чому Ти Мя покинув (Мт. 27.46)? І коли не Бог, Хто
сказав: Отче, відпусти їм (Лк. 23.34)? Коли не був плоттю, Хто розп’ятим був на Хресті з розбійниками? І коли не Бог, Хто сказав розбійникові: нині зі Мною будеш в раю (Лк. 23.43)? Коли не був плоттю, Кому подавали оцет і жовч? І коли не Бог, Чий голос почуло й
здригнулося пекло? Коли не був плоттю, у Кого ребра (були) пронизані списом і текла кров і вода? І коли не Бог, Хто розтрощив ворота
пекла і розірвав пута, за Чиїм повелінням вийшли зачинені мерці?
Коли не був плоттю, Кого апостоли бачили в гробі? І коли не Бог, як
увійшов у замкнені двері? Коли не був плоттю, у Кого побачив Фома
рани від цвяхів на руках і, (торкнувшись), рану від списа у ребрах? І
коли не Бог, до Кого звертався Фома: (Ти) Господь мій і Бог мій
(Йн. 20.28)? Коли не був плоттю, Хто споживав на морі Тиверіадськім? І коли не Бог, за Чиїм повелінням наповнився ятір? Коли не
був плоттю, Кого апостоли і Ангели бачили, що сходить на небо? І
коли не Бог, для Кого відкрилося небо, Кому з трепетом поклонялися Сили, до Кого мовив Отець: сядь праворуч Мене (Євр. 1.13), як і
казав Давид: рече Господь Господеві моєму: сядь праворуч Мене
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(Пс. 109.1). Коли не Бог і Чоловік, то ложне спасіння наше, ложні і
віщування пророків” (пер. із црксл. мій – П.С.) // Сирин 2005. С. 252–
253. До розглядуваного контексту, такого, як у Є. Сирина й у Іларіона, вказав на текстуальні паралелі у Кирила Єрусалимського, сучасника Єфрема Сирина, М. Грушевський // Грушевський 1993. С. 70.
М. Грушевський вищенаведені подібності назвав “ходячими образами”, все ж, схиляючись до думки, що Іларіон таки “повторяв Єфрема,
а не просто йшов за загальними ремінісценціями подібних образів” //
Грушевський 1993. С. 70–71.
48
Чудесний елемент, присутній в оповіді про дива, які супроводжували втечу Ісуса Христа в Єгипет, – вплив апокрифічного Євангелія псевдо-Матея // Жданов 1904. С. 13.
49
Волхви – старе слов’янське слово, означало у слов’ян язичницькі жерці. У досліджуваному контексті “волхви” означає близькосхідні мудреці, кельтський аналог сього слова – “друїди”.
Вислів “прийшли в Єрусалим волхви зі Сходу” розуміємо, що
волхви прийшли з Вавилону, або з іншої частини Месопотамії, а
також, що волхви не були юдеями. Важливість сеї події – поклоніння волхвів новонародженому Богові Ісусу Христу, полягає у тому,
що волхви (язичники) визнали Месію і Його вчення. Прихід волхвів
був необхідний для того, щоб вказати юдейським книжникам і фарисеям, які спотворювали закон Божий, на те, що сталася велика подія – народився Ісус Христос, Спаситель світу. Волхви принесли
Ісусу Христу дари: золото як Цареві, ладан як Богу, і смирну як Чоловіку.
50
Місто у Палестині, в якому за Євангелією Ісус на весіллі перетворив воду на вино і зцілив сина Капернаумського царедворця.
51
Лазар (євр. – Бог мені допоміг) – згаданий у Євангелії (Йн., 11.
1, 2, 5, 11–17, 19, 21, 23, 24, 32, 34, 43, 44) персонаж, якого Ісус
Христос воскресив із мертвих на четвертий день після його смерті.
52
Вплив апокрифічного Євангелія Никодима. Див. також прим.
15. Книга апокрифов 2005. 432 с.
53
Адам (євр. – буквально означає людина, єврейське слово однокорінне із словами, які означають земля і червоний) – за єврейським П’ятикнижжям та арабським Кораном перша людина, створена Богом.
54
“Сказанія о древh крестномъ ” – апокрифічні легенди про долі
дерев, з яких були зроблені хрести для розп’яття Христа і розп’ятих
разом з Ним розбійників. “Крестні” легенди пов’язують події і
персонажів ветхозаповітних із новозаповітними: дерево вигнання
стає деревом спасіння, кров і вода з ребра Христового хрестить і
рятує Адама. За припущенням Іларіон є автором “Слова об Адамі і
о Христовом воплощенії”, твору із “хресним” сюжетом (рядки в сьо-
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му творі подібні до рядків “Слова о Законі і Благодаті”): “тому Христос пригвоздив ноги к хресту плоть свою, бо Адам ногами к древу
прийшов і спокусився; тому Христос оцту вкусив на хресті, бо Адам
їством насолодився”. “Слово об Адамі і о Христовом воплощенії”
входить у всі списки так званої 3-ї редакції “Слова о законі і благодаті” (див.: Молдован 1984. С. 158–160). Апокрифічні “сказанія о древі крестном” див. зокрема у кн.: Порфирьев 2005. 278 с. [Сказаніе о
древh крестномъ: Сказаніе о честнhм крестh Григорія Богослова
(с. 96–99), Слово о древh крестномъ Северіана Гавальського (с. 101–
103), Сказаніе о трехъ древахъ Григорія Двоєсловця (с. 216–220) і ін.].
55
Частка не присутня у рядку-цитаті тексту оригіналу Іларіона та
в рядку Остромирового Євангелія “Нhсмь посъланъ тъкъмо къ
овьцамъ погыбшиимъ домоу Израилева” // Остромирово Евангелие 2007. С. 86 зв.; також с. 115. У сучасних українських перекладах “Слова о законі і благодаті” згаданий рядок помилково перекладено без частки не за сучасними перекладами Євангелія від Матея.
56
Переклад за рядком із Остромирового Євангелія “не придохъ
разорить, нъ напълнить” // Остромирово Евангелие 2007. С. 213,
також с. 229. У сучасних українських перекладах сей рядок помилково перекладають “Íå ïðèéøîâ ß Зàêîí відміниòè, à сïîâíèòè”. За
таким перекладом перемінюється справжня суть приходу Ісуса Христа, адже Він прийшов не сповняти єврейський Закон (Старий Заповіт), а приніс для всіх “нових” народів Новий Заповіт. Отже природно перекладати – не сповнити – виконати, а наповнити).
57
Хананеянка – за Євангелією жителька північної частини Палестини. Була язичницею, та мала велику віру у Христа.
58
У тексті “Слова о Законі і Благодаті”, як і в Новому Заповіті,
Вельзевул – начальник злих духів, князь бісівський, котрого сам Господь називає сатаною. Первинним значенням було: Вельзевул –
“бог мух”, божество аккаронське, що охороняло від мух, а також було покровителем лікарської справи. Місто Аккарон (євр. “викорінення”), спершу належало филистимлянам, потім євреям – “коліну Юдиному” (плем’ю Юди).
59
Àâðààì (євр. – “батько багатьох народів”), Іñààê (євр. – “сміх”),
ßêіâ (євр. – “той, що витісняє і виживає”): усі троє – ветхозавітні патріархи, що за Законом (Старим Заповітом) жили після всесвітнього
потопу. У їх руках була зосереджена вся влада: вони вершили суд і
мали право осуджувати, були воєнначальниками і вибирали місця
для жертвоприношень. Єврейська релігійна традиція розглядає життя патріархів, як ланцюг прообразів майбутніх поколінь свого народу.
60
Рай.
61
Пекло, місце для грішних душ.
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62

В оригіналі – “âüñåh òâàðè” (всеї тварі).
Бурдюки – мішки із шкіри тварин для зберігання рідини.
64
Одне з єврейських імен Бога поруч з ім’ям Єгова, з євр. означає всемогутній Господь – Господь сил військ. Єврейський Бог у Старому Заповіті має багато імен залежно від контексту їх вживання,
зокрема: Адонай, Ел, Еліон, Ел Еліон, Елогім, Ел Шаддай, Саваоф,
Шаддай, Ягве.
65
Малахія (євр. – мій посланець) – останній із менших (поданих
у хронологічному порядку) старозавітних єврейських пророків.
66
В оригіналі ми – галицькоукраїнська діалектна форма особового займенника я у давальному відмінку, що відповідає літературній – мені.
67
Фіміам – пахуча речовина для обкурювання під час церковної
відправи, ладан. “Фіміам Імені... приносять” – захоплено славлять.
68
Гугніти (давньоукраїнське) – “бормотіти, бормотати, говорити
незрозуміло”, “спілкуватися з бісами”, відповідає сучасному галицькоукраїнському – гугнати, вугнати.
69
Права рука, правиця (праве – правильне, праведне).
70
Ліва рука, лівиця (ліве – ложне, неправедне).
71
Апостол Петро, який за Євангелією був удостоєний особливої
довіри від Ісуса Христа.
72
Один із 12-и апостолів, за переказами проповідував Євангеліє
в Індії. Відзначився власним маловір’ям: коли Ісус Христос після
розп’яття воскрес і явився своїм учням і також Фомі, Фома запраг
торкнутись руками тіла Ісуса і оглянути Його рани від цвяхів на
руках, і лише після того повірив у воскресіння Ісуса.
73
Один із двох, розп’ятих поруч із розп’ятим Ісусом Христом
злочинців, котрий висловив співчуття Ісусові.
74
Сім християнських соборів (відбувалися до розколу християнської церкви, початок розколу був покладений у третій чверті ІХ ст.),
які визнає православна церква: 1-ий – 325 р. в Нікеї (давньогрецьке
місто в Малій Азії, нині турецьке місто Ізнік), 2-ий – 381 р. у Константинополі, 3-ій – 431 р. в Ефесі (див. ще прим. 79), 4-ий – 451 р.
в Халкедоні (давньогрецьке місто в Малій Азії на узбережжі Мармурового моря, сьогодні територія Туреччини), 5-ий – 553 р. в Константинополі, 6-ий – 680–681 рр. у Константинополі, 7-ий – 787 р. в
Нікеї. На Вселенських соборах обговорювали й ухвалювали
догмати віри та правила поведінки християн.
75
Тут вжито метафоричний вислів (синекдоху): (кожне) коліно вжите у значенні (кожна) людина.
76
Яр (глибока довга западина), улоговина (велике заглиблення
місцевості, западина з пологими схилами).
63
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77

В оригіналі українізована форма латинського cezar (цезар) –
öhñàð (цісар), що значить цар (див. на вживання сеї форми на початку тексту – інколи трапляється неправильна форма з ь замість h).
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