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Узагальнені результати вивчення художньо – археологічними
експедиціями духовних навчальних закладів Києва, стародавніх
культових споруд, ікон, настінних і книжкових мініатюр.
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Інтерес влади та церкви Російської імперії до
східнохристиянського світу (маємо на увазі православні церкви тих
країн,  які в II пол.  XIX ст. входили або щойно вийшли з
підпорядкування Османській імперії – В.М.) був викликаний не лише
духовними, а й політичними потребами. Розвиток зв’язків з
Константинопольською патріархією, священними центрами Палестини
та православними церквами Європи і Близького Сходу відповідав
великодержавним прагненням Петербурга. Бажання домогтися
переважаючого впливу російської церкви в рамках
східнохристиянського світу та утвердження опіки православної Росії
над християнськими святинями Палестини було одним з найвагоміших
ідеологічних сегментів великодержавної політики. Росія прагнула
довести, що вона не тільки зберегла у святій чистоті та непорушності
праведну православну віру, а й змусила іновірців, зокрема мусульман
Османської імперії, поступитися в протистоянні з християнами,



допустити зміцнення православ’я у своїх балканських і
близькосхідних провінціях (до другого десятиріччя XX ст. конфесійні
території Константинопольського, Єрусалимського, Антіохійського та
Александрійського патріархатів входили до складу Османської імперії
– В.М.). Оскільки приклади активізації діяльності російської
православної церкви (РПЦ)  на Сході були тісно пов’язані з успіхами
Росії на міжнародній арені, звернемось, насамперед, до
зовнішньополітичних передумов зростання присутності РПЦ на
православному Сході та розвитку сходознавчих студій представників
священного кліру та діячів духовних навчальних закладів.

Упродовж першої половини XIX ст. Російська імперія мала значні
зовнішньополітичні успіхи у відносинах з Османською імперією.
Внаслідок переможної російсько-турецької війни 1828–1829 рр. набула
автономії Греція. Згідно з Адріанопольським мирним договором 1829
р. автономні права були обіцяні також Сербії та Чорногорії. Власний
військово-політичний потенціал та ускладнення політичної ситуації в
Оттоманській Порті у другій чверті XIX ст. дозволили Російській
імперії активізувати свої дії в боротьбі з провідними західними
державами за здобуття політичного впливу на державу Османів.
Користуючись загостренням боротьби між турецьким султаном і його
васалом – єгипетським пашею, який претендував на набуття повної та
спадкової влади над частиною близькосхідних володінь імперії, Росії
вдалось укласти з Портою вигідний для себе Ункяр-Іскелесійський
договір (1833 р.). Він передбачав військове співробітництво між
Російською й Османською імперіями та недопущення Портою
проходження військових кораблів інших держав у Чорне море через
Дарданелли та Босфор в обмін на підтримку з боку Росії у боротьбі з
єгипетським пашею [6, С. 268–271]. Але Росія не утримала це тривке
політичне переважання в Оттоманській Порті. Англії вдалося вже в
другій половині 1830 рр. змінити ситуацію на власну користь і,
внаслідок переваги англійських та французьких капіталів в Османській
імперії, відновити важелі впливу, які переважали над російськими, на
уряди цієї ключової близькосхідної держави.

Росія зазнала неприємної дипломатичної поразки і в питанні права
опіки над християнськими святинями Палестини. Ця невдача стала
однією з причин відомої Кримської війни (1853–1856 рр.) проти
Туреччини та коаліції західних держав, після якої Російська імперія
потрапила в зовнішньополітичну ізоляцію і, на певний час, втратила
можливість активно впливати на ситуацію на Балканах і Близькому
Сході.

Несприятлива зовнішньополітична ситуація, в яку Росія потрапила



на початку правління імператора Олександра II, змушувала
царський уряд та, зокрема, імперського канцлера О. Горчакова, діяти
різнобічно й активно. Росія намагалась посилитись не лише у
військовій та політико-дипломатичній сферах, а й прагнула
використати на власну користь національно-визвольні рухи підвладних
Порті слов’янських народів та прихильність з боку православних
патріархатів Сходу*. Саме після поразки Росії в Кримській війні
царський уряд бере під свою опіку слов’янофільський рух в середині
держави, він швидко втрачає елементи демократизму та набуває
великодержавних рис. Слов’янофільство поступово еволюціонує до
панславізму і вже не тільки влада, а й інтелігенція проникається ідеєю
переможного поступу Росії на Сході. Ф.М. Достоєвський у своєму
„Щоденнику письменника” за 1872 р. писав: „Ми, Росія, справді
необхідні та неминучі і для всього східного християнства, і для всієї
долі майбутнього православ’я на землі, для його єднання. Так завжди
розуміли його наш народ та державці його”. „Одним словом, чим би не
завершились... дипломатичні угоди та переговори в Європі, але рано чи
пізно, а Константинополь повинен бути нашим, хоча б і в майбутньому
тільки столітті!” [11, С. 130].

На цьому драматичному тлі протистояння держав та церков і
розгортається діяльність духовенства, учених, діячів мистецтва з
дослідження найвідоміших православних святинь країн Європи та
святих місць Сходу. Відбувається процес посилення РПЦ на теренах
відновлених протягом XIX ст. держав Балканського півострова,
розгортає свою діяльність Російська православна місія в Єрусалимі. У
даній статті ми зосередимось на вивченні представниками
православної церкви однієї з найбільших святинь східного
християнства – грецького Афону – унікального центру православного
чернецтва на півострові Айон-Орос у басейні Егейського моря.

В історії східнохристиянської церкви Афон здавна відігравав
особливу роль. Це відомий центр візантійського чернецтва, головний
осередок релігійно-споглядального життя грецького та слов’янського
сходу, його свята гора і, разом з тим, хранителька церковного
благочестя та християнського просвітництва. Свята гора Афонська
мала величезний громадський аскетично-просвітницький вплив не
тільки на грецький схід, а й на слов’янський православний світ. Ще з
часів преподобного Антонія Печерського Русь мала жваві та
благотворні відносини з Афоном, устрій руського чернечого життя
сформувався під значним впливом статутів та життя Афону. У
„Православній богословській енциклопедії” початку ХХ ст.
відзначалося, що Афон став нині найбільш жаданим місцем подорожей



і поклоніння руських богомольців [23, С. 235].
За традицією прийнято вважати, що християнство поширилось у

цих землях (давнє Фракійське узбережжя – В.М.) ще за апостольських
часів. Чернецтво ж утвердилося тут у III або IV ст. н.е. Протягом
століть цей півострів перетворився на своєрідну чернечу республіку,
яка мала права самоуправління і за часів Візантійської імперії, і під час
турецького панування. На унікальному, з огляду на його природу,
клаптику гірської місцевості (гірський хребет, який починався на
півночі півострова, а закінчувався у його південній частині великою
горою Афон, яка, разом з численними церквами, ніби нависала над
широким простором Егейського моря – В.М.) з його розкішною
флорою та м’яким кліматом заснували 20 монастирів,
які були самостійними у внутрішньому житті та
управлінні**, але офіційно підлягали юрисдикції константинопольсь-
кого патріарха (патріарх мав право втручатись у внутрішнє життя
монастирів тільки на їхнє прохання; посередником між патріархом та
Афоном виступав обраний антипросоп (представник) святої Гори) [23,
С. 216–217; 228–229]. У цивільному відношенні Афон був
підпорядкований турецькому уряду (до Балканських війн 1912–1913
рр. – В.М.), якому щорічно сплачувався податок до 800 турецький лір
(1 ліра на кінець XIX ст. дорівнювала 8, 5 рос. руб.) [23, С. 229].

На 1840 рр. припадає пожвавлення активності російської держави
та православної церкви щодо відносин зі східними православними
патріархатами та починається новий етап, який можна назвати
науковим, у дослідженні християнських святинь Греції й
Палестини (впродовж XIX ст. Афон не входив до складу Греції,
яка в 1832 р. отримала незалежність; тим не менше, традиційно, на
Афоні провідну роль відігравало грецьке духовенство. Ці землі ще за
античних часів потрапили під безпосередній вплив еллінської культури
– В.М.). Така активність була зумовлена, насамперед, зростанням
католицького прозелітизму в межах Османської імперії. Католики
почали розгортати свою місіонерську діяльність в Оттоманській Порт
ще в XVI ст. під проводом єзуїтського ордену. На кінець XIX століття
лише в Палестині нараховувалось до 13 тисяч католиків (православне
населення – підлеглих Єрусалимського патріархату, становило близько
27,5 тис. чоловік) та, крім цього, до 4 тисяч протестантів. Після
створення 1846 р.  в Палестині латинської патріархії на чолі з Іосифом
Валергою Росія обирає більш активну позицію у відносинах зі
східними християнськими церквами [24, С. 400]. Цього ж 1846 р. було
засновано православну російську духовну місію в Єрусалимі. За
наданими їй інструкціями, місія повинна була представляти в



Єрусалимі взірець руського благолєпного богослужіння, сприяти
піднесенню авторитету грецького духовенства в Палестині та
навертати у православ’я тубільне населення [3, Арк. 43 зв.]. Очолив
місію архімандрит Порфірій (К.А. Успенський), з ім’ям якого і
пов’язані значні здобутки представників священного кліру на тлі
церковного сходознавства і, зокрема, дослідження історико-мистецької
спадщини Афону. Унаслідок того, що перша духовна місія в
Палестині, яка проіснувала до початку Кримської війни 1853–1856 рр.,
не була спроможна виконати визначені в інструкціях масштабні
завдання (сама місія складалася з 2 ченців і мала вкрай обмежені
матеріальні можливості, інколи ця місія змушена була навіть
перебувати на утриманні у грецького духовенства – sic!), архімандрит
Порфірій майже повністю присвятив себе історичним і
мистецтвознавчим студіям, вивчаючи пам’ятки культури
православного сходу, і зокрема, спадщину Афону [3, Арк. 43 зв.].
Реформована після Кримської війни російська православна місія в
Єрусалимі вже під проводом єпископа мелітопольського Кирила
намагалась організувати більш масштабну діяльність, а перший голова
місії – архімандрит Порфірій успішно продовжив свої історико-
мистецтвознавчі дослідження [3,  Арк.  43  зв.;  24, С. 406]. Значення
творчої діяльності архімандрита, а згодом чигиринського єпископа
Порфірія дозволяють нам безпосередньо звернутися до її змісту та
результатів.

Під час своїх подорожей до Афону і тривале перебування там від
1845 до 1861 року (з перервами) архімандрит Порфірій*** зосередив
свою увагу на широкому колі питань, але, насамперед, його цікавила
історія Афону, архітектура, живопис та літописно-книжкові зібрання
афонських монастирів. У своїх рукописах від 1858 р., які ввійшли до
узагальнюючих праць відповідної тематики, о. Порфірій наголошував
на актуальності дослідження святоафонських пам’яток і відзначав, що
до цього часу ця проблема не стала спеціальною темою досліджень
вітчизняних істориків і мистецтвознавців. Значення чернечої
республіки для православного світу в поданні архімандрита Порфірія
набуває нового звучання, коли він наголошує на багатонаціональному
складі монастирів Святого Афону. На Афоні, писав о. Порфірій,
безперестанно славлять Бога греки острівні, малоазійські, епіро-
македонські, фракійські та іонійські; румуни з Молдавії та Валахії,
„великороси, які шанують пам’ять святителя Митрофана, малороси,
ревнителі пустинножитія Святого Пророка Іллі”, болгари та серби,
керовані Богородицею, яку вони так шанують і називають своєю
Ігуменею [20, Арк. 4 зв.]****. Водночас, архімандрит Порфірій



намагається актуалізувати проблему дослідження мистецьких
пам’яток Айон-Оросу, закликаючи навіть художників до достойного
відображення піднесеної краси афонських обителей [20, Арк. 2].

Характеризуючи архітектурні пам’ятки Афону (Афону Божого –
так називав святу гору арх. Порфірій – В.М.), дослідник описує та
подає креслення поширених архітектурних форм соборів, розкриває
символізм тих чи інших прийомів зодчих Афону. „В наших Лаврах,
Києво-Печерській та Сергієвській у Москві, – писав архімандрит
Порфірій, - дзвіниці відділені від храмів Божих. Окремо вони
поставлені й у всіх монастирях афонських. У такій постановці їх
міститься глибока думка. Храм Божий є таке місце, де нам
сповіщаються вічні та незмінні істини, здійснюються неосягненні
таїнства та підносяться до Бога молитви... А на дзвіниці страшно б’ють
у набат, жалісно передзвонюють під час похорон, приємно
благовістять... у святкові та урочисті дні, словом, гучно сповіщають
нам життєві тривоги та тимчасові печалі і радощі. Тому непристойно
поєднувати обидві ці споруди, яких призначення настільки
протилежне” [20, Арк. 20–20 зв.].

Окрему увагу при дослідженні афонських святинь о. Порфірій
присвятив живопису (іконному, настінному та книжковим
мініатюрам). Складнощі, які постали перед ученим при визначенні
мистецької вартості й значення тих чи інших взірців живопису,
змусили архімандрита Порфірія окремо вивчати історію мистецтв і
здійснити подорож до Італії для вдосконалення своїх знань у
мистецтвознавчій царині. Унаслідок значної підготовчої роботи о.
Порфірій представив огляд афонського іконопису починаючи від
найдавніших місцевих ікон (IV ст.) до ікон XVI ст., звернувши окрему
увагу на іконописні роботи невідомого походження. Автором були
описані й мозаїчні твори знаменитого Ватопеду (цей монастир поділяв
з Лаврою святого Афанасія славу „другої царської”, або найвеличнішої
обителі Афону – В.М.), Лаври св. Афанасія, монастиря св. Ксенофонта
та монастиря Ставронікіти. Загалом, на думку о. Порфірія,
православний живопис на Афоні виражає християнські догмати та
чесноти, але так, що „догматичні правила літописання поєднуються зі
свободою естетичного смаку, а ця свобода обмежується історичною
достовірністю, моральною пристойністю та відчуттям високих
помислів і почувань” [18, Арк. 41 зв.].

Численні праці архімандрита Порфірія були присвячені багатьом
питанням православної духовності та культури, історичної спадщини
різних центрів східного християнства. У загальному реєстрі
досліджень автора, який нараховує понад 70 назв, ми знаходимо



роботи з релігійно-культурної спадщини Палестини, Єгипту
(окремо Синаю), Абіссінії (Ефіопія). Але святоафонська тема посідала
особливе місце у творчості о. Порфірія. Афону було присвячено низку
фундаментальних досліджень. Серед них: „Історія Афону” у трьох
частинах (1871–1873  рр.)  та огляди афонських монастирів і скитів,
здійснені під час двох подорожей вченого (1845–1846; 1858– 1861 рр.).
Історію та мистецьку спадщину Афону відображала значна частина
колекції ікон і рукописів о. Порфірія, яка була передана до бібліотек та
музеїв Петербурга й Києва***.

Варто відзначити, що велика частина праць о. Порфірія побачила
світ саме в Києві.  Ці публікації стали свого роду нормою з
кінця 1860-х рр., коли преосвященний жив у Києві та
співпрацював з редакцією видання „Труды Киевской Духовной
Академии», будучи тогочасним настоятелем Києво-Михайлівського
монастиря та вікарієм Київського митрополита. У цьому виданні та
видавництвах Києва побачили світ такі праці, як „Восток
христианский. Абиссиния” (1868 р.), „Восток христианский.
Богослужение абиссинцев” (1869 р.), „История Афона” в III ч. (1871–
1873 рр.); „Проповедники в четырех патриархатах восточных и их
проповеди» (1979 р.); „Восток христианский. Первое путешествие в
Афонские монастыри и скиты в 1845 и 1846 гг.» (К., 1877 р.)  та ін. У
Києві преосвященний Порфірій жив до початку 1878 р., до часу
призначення членом Московської Синодальної Контори та
настоятелем ставропігійного Новоспасського монастиря, але й після
переїзду продовжував співпрацювати з поважним виданням Київської
Духовної Академії [1, С. 593–594].

Започаткована єпископом Порфирієм традиція наукового
дослідження історичної спадщини св. Афону мала гідне продовження.
На початку 1860-х рр. відомий знавець Сходу архімандрит Антонін
(випускник та почесний член Київської Духовної академії, голова
російської духовної місії в Єрусалимі 1865–1894 рр.) у своїй праці
„Нотатки паломника св. Гори” (К., 1864) окреслив масштабне завдання
дослідників церковної старовини. На нас, наголошував архімандрит
Антонін, представників східної стихії в ученому та художньому світі,
лежить обов’язок відшукати та розповісти про все те, що вціліло на
Сході у різних сферах культури та мистецтва і що свідчить про
релігійне життя минулих віків [7, С. 8]. Приблизно тоді ж
відбулися дві художньо-археологічні експедиції до Афону на чолі з
членом імператорської Академії художеств П. Севастьяновим. Група
художників, фотографів, копіїстів, яка працювала разом із
Севастьяновим, провела велику роботу. До Санкт-Петербурзької



академії художеств і Румянцевського музею в Москві було
передано зібрання карт і планів афонських монастирів, 200 малюнків
фрескових розписів Афону, 30  малюнків з ікон,  8 кальок з
мозаїк, 1000 копій з мініатюр та 800 фотографій з них, 3500
фотографічних знімків з текстів давніх рукописів, зокрема зі
знаменитого Іверського Євангелія, і менш значимі фотографії [7, С. 7–
8].

Незважаючи на значний доробок севастьянівської експедиції у
справі вивчення спадщини Афону, її внесок дещо критично оцінювався
істориками та мистецтвознавцями. Наголошувалось на недостатній
вибірковості або науковій строгості при виборі історичного та
мистецького матеріалів членами експедиції, а головне, критикувався
довільний стиль художніх копій. Копіїсти модернізували візантійський
тип живопису та вносили елементи французького стилю з його
претензіями на красивість і світську пишноту. Ці моменти, на думку
мистецтвознавця М.П. Кондакова, знижували вартість всього зібрання
копій і знімків севастьянівської експедиції. Проте, виставки зібраних
матеріалів у Санкт-Петербурзі та Москві значно посприяли
пожвавленню історико-археологічних і художніх інтересів у провідних
наукових центрах Російської імперії. Завдяки діяльності Російського
археологічного товариства (СПб.), Московського археологічного
товариства та Товариства давньоруського мистецтва (Москва) на новий
рівень вийшли дослідження давньоруської спадщини в узгодженні й
порівнянні з історико-культурним надбанням усього християнського
Сходу. Починаючи саме з 1860 рр., важливу роль у дослідженні Афону
відіграють найбільші наукові центри Росії – С. Петербург і Москва.

На наш погляд, завершенням процесу формування наукової
традиції у вивченні спадщини Афону можна вважати роботу
Афонської наукової експедиції 1898 р., організованої Імператорською
Академією наук. Доробок цієї експедиції є визначним з історико-
художньої точки зору. Її учасники дослідили загалом 18 монастирів.
Прагнучи зберегти точність зображень історичних споруд, ікон і
церковного приладдя було прийнято рішення не перемальовувати, а
фотографувати всі визначні пам’ятки й отримано відповідний дозвіл
синоду єпископів Константинопольської патріархії (зокрема дозвіл на
фотографування чудотворних ікон) [7, С. 11]. Учасники експедиції
зробили фотографічні знімки соборів Лаври св. Афанасія, соборів і
мозаїчних ікон Ватопед*****, визначних пам’яток архітектури,
живопису та церковного приладдя інших монастирів. Саме на цьому
тлі успішного вивчення історико-мистецької спадщини Афону та її
популяризації представниками православного духовенства,



науковцями та мистецтвознавцями імперії, відомі афонські
монастирі стають одним з улюблених місць паломництва богомольців
з теренів Російської імперії , зокрема й України [23, С. 235].

Аналізуючи процес дослідження Афону як одного з найвідоміших
центрів духовного життя та культури православного Сходу, варто
відзначити, що представники православного кліру відіграли в ньому
роль ініціаторів і стояли біля витоків наукового етапу відповідних
студій. Дослідники Афону з числа духовенства мали тісний зв’язки з
науковими та навчальними центрами в Україні, зокрема з Київською
духовною академією, яка була одним з провідних центрів вищої
духовної освіти в Російській імперії. Один з найбільших подвижників у
дослідженні православних святинь Сходу Порфірій Успенський
тривалий час працював в Україні та передав у дар Церковно-
археологічному музею при Київській духовній академії (КДА)
надзвичайно цінне зібрання давніх синайських і грецьких ікон (серед
них 4 ікони VI ст.) [1, С. 593–596]. Навіть після того, як дослідження
історії та культурної спадщини Афону стає предметом особливої уваги
провідних наукових і мистецьких центрів імператорських столиць,
Київ зберігає за собою статус потужного осередку сходознавчої науки,
зокрема в царині церковно-історичних студій. Значна частина праць,
присвячених історичним і мистецьким пам’яткам Афону,
публікувалася в Києві (серед них праці Порфірія Успенського). У
стінах Київської духовної академії працював потужний колектив
науковців – фахівців із церковної археології, літератури та іконографії
Сходу. Серед них – голова палестинської археологічної експедиції
КДА професор А. Олесницький, який, за результатами своїх
досліджень, опублікував надзвичайно цінний детальний звіт,
присвячений історії святих місць, археологічним пам’яткам Палестини,
діяльності єрусалимської духовної місії російської православної
церкви [12, С. 22]. У Києві з 1872 р. успішно розвивало свою
діяльність Церковно-археологічне товариство, при КДА діяв
найбільший у Російській імперії Церковно-археологічний музей на
чолі з відомим істориком словесності професором М. Петровим [10;
14; 15; 16].

*Православні патріархати Сходу об’єктивно були зацікавлені у зростанні
політичного впливу Росії на міжнародній арені, оскільки перебували у дуже
невигідних умовах стосовно іновірної держави. Єрусалимський патріархат, у
власності якого перебувала більша частина християнських святинь Палестини,
був особливо зацікавлений у допомозі з боку Росії. Ця церква зазнавала тиску не
лише з боку турецької адміністрації, а й західних країн, які прагнули розширити
свої права на території священних місць Палестини, взяти під свій контроль



певні святині Єрусалиму, Віфлеєму та ін. міст. Тісні відносини між
Єрусалимським патріархатом та російською владою і церквою (відносини
започатковано в середині XVI ст.) ще за московського періоду російської історії
вийшли на рівень не тільки міжцерковного, а й політичного співробітництва.
Єрусалимський патріархат надавав Росії досяжну для нього інформацію щодо
політичної ситуації в Османській імперії, орієнтував російську владу на потребу
допомоги православним народам у боротьбі з Оттоманською Портою. У
Православній богословській енциклопедії початку ХХ ст. відверто зазначалося,
що після кожної військової поразки турків або під час політичних звад
єрусалимські патріархи сповіщали російський уряд, „що царство агарян слабне та
що московські царі мають готуватися прийняти візантійську спадщину.
Патріархи уважно слідкували за політичним життям у Туреччині, за ходом війн з
росіянами, надсилаючи відповідні повідомлення до Росії, давали поради та...
сприяли торжеству Росії над ворогами” (Див.: Соколов И.И. Иерусалимская
церковь // Православная Богословская Энциклопедия: В 10 т. / Под ред.
Н.Н. Глубоковского. – СПб.: Типография Мильштейна, 1905. – Т. VI. – С. 398–
399). За імперського періоду у відносинах з Єрусалимським патріархатом Росія
обмежувалася, спочатку, лише традиційними пожертвами на користь Храму
Гробу Господнього та інших святинь Палестини. Починаючи з 1840 рр., коли
католицька церква значно активізувалась на території Палестини, Росія знову
намагається налагодити особливі відносини з Єрусалимським патріархатом.

** Загальні справи монастирів перебували у віданні так званого Священного
Кіноту або Зібрання Афону. Він складався з представників усіх 20 монастирів,
головував, зазвичай, уповноважений від великої Лаври святого Афанасія. Св.
Кінот засідав один або два рази на тиждень і мав право призначати
уповноважених до Константинополя (Стамбула) та Солуні для зносин з церквою
(константинопольським патріархом) і цивільною владою. Розглядав прибутково-
витратні книги монастирів, вирішував питання щодо відносин між монастирями
та скитами. Місцем перебування Священного Кіноту була Карея, яка знаходилась
приблизно в центрі півострова. Карея являла собою своєрідне чернече містечко,
де були побудовані подвір’я всіх монастирів, споруджено кафедральний собор на
честь Успіння Пресвятої Богородиці, знаходились келії, а вздовж єдиної вулиці
містечка періодично влаштовувались торги, на яких ченці збували свої вироби
купцям-мирянам. У Кареї перебував також турецький чиновник – ага, з
підвідомчою йому поліцією (Див.: Соколов И. Афон // Православная
Богословская Энциклопедия: В 10 т.  /  Под ред. А.П. Лопухина. – СПб.:
Типография Мильштейна, 1903. – Т. I. – С. 216–217; 228–229).
*** Порфірій (Успенський К.П.) (1804–1885) – чигиринський єпископ (з 1865 р.),
магістр богослов’я, доктор еллінської словесності, відомий дослідник історичної
та культурної спадщини Сходу, колекціонер давніх рукописів та ікон. Народився
в родині соборного псаломщика м. Костроми. Початкову освіту здобув у
Костромському духовному училищі. Згодом закінчив Костромську духовну
семінарію та Санкт-Петербурзьку духовну академію. Близько дев’яти років
прослужив у різних навчальних закладах в Україні (законовчителем, а згодом
професором богословських наук в Одеському Рішельєвському ліцеї, ректором
Одеської духовної семінарії (з 1838 р.)  (сан архімандрита отримав у 1833 р.).



Одночасно, з 1834 р. служив настоятелем Одеського Успенського монастиря та в
листопаді 1840 р. був призначений настоятелем церкви при імператорській
російській місії у Відні. Наприкінці 1842 р. був відряджений на Схід для
ознайомлення з потребами православ’я в Палестині та Сирії. Це призначення, а
згодом відрядження на Схід у статусі начальника першої російської духовної
місії в Єрусалимі та,  у зв’язку з цим, неодноразові подорожі різними східними
монастирями й місцевостями, визначних з історико-мистецької точки зору,
визначили характер наукової діяльності о. Порфірія. При житті преосвященного
Порфірія видано понад 70 вчених праць, присвячених історичній, культурній і
духовній спадщині східнохристиянських релігійних центрів Палестини, Єгипту
(окремо Синаю), Абіссінії (Ефіопія), грецького Афону. Незадовго до смерті
о. Порфірія Імператорською публічною бібліотекою (СПб.) було придбано цінне
зібрання рукописів відомого сходознавця (ця колекція нараховувала понад 400
рукописів слов’янських, руських, грецьких, арабських, латинських, сирійських,
ефіопських і коптських – sic!). Єпископ Порфірій передав Церковно-
археологічному музею при Імператорській Київській духовній академії
надзвичайно цінне зібрання давніх синайських та грецьких ікон (серед
них 4 ікони VI ст.). Після смерті о. Порфірія (1885 р.) на заповідані
ним кошти та за сприяння Імператорського Православного Палестинського
Товариства було видано щоденники й автобіографічні нотатки о. Порфірія під
назвою „Книга буття мого”. Помер преосвященний Порфірій 1885 р.  у Москві,
куди був переведений на початку 1878 р. з призначенням членом Московської
синодальної контори та настоятеля ставропігійного Новоспасського монастиря,
де він і був похований (Див.: Голубев С. Порфірій (Успенський) // Русский
Биографический Словарь. Издан под наблюдением председателя Императорского
Русского Исторического Общества А.А. Половцова. – СПб.: Типография
И.Н. Скороходова, 1905. – Т. 14. – С. 593–596; Петров Н.И. Альбом
достопримечательностей церковно-археологического музея при Императорской
Киевской Духовной Академии. – К.: Типография школы печатного дела, 1912. –
Вып. 1. – С. 1).
**** Загальна чисельність ченців афонських монастирів у другій половині

XIX ст. становила понад 5 тисяч чоловік (Див.: Соколов И. Афон //
Православная Богословская Энциклопедия: В 10 т. / Под ред. А.П. Лопухина. –
СПб.: Типография Мильштейна, 1903. – Т. I. – С. 230; Роберсон Р. Восточные
христианские церкви. Церковно-исторический справочник. – СПб.: Высшая
религиозно-философская школа, 1999. – С. 57).
***** Монастир Ватопед, на відміну від Лаври св. Афанасія, зберіг у Росії свої
маєтності та доходи (до 1917 р.), а тому був найбагатшим монастирем Афону.
Рідкісний за своєю красою як ззовні, так і з середини, Ватопед традиційно
привертав до себе численних паломників. Крім надзвичайно рідкісних ікон
мандрівники незмінно відзначали знамениті мозаїки цього монастиря (Див.:
Кондаков Н.П. Памятники христианского искусства на Афоне. – СПб.:
Типография Императ. АН, 1902. – С. 18).
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В данной статье показана роль Киевского экзархата Российской
православной церкви в развитии ее культурно-
религиозныхконтактов из зарубежными восточнохристианскими
центрами. Проанализирована, в частности, деятельность Киевской
духовной академии и духовных семинарий Украины в исследовании
истории иерусалимских и афонских святынь.

Обобщены результаты изучения художественно-
археологическими экспедициями духовных учебных заведений Киева
древних культовых сооружений, икон, настенных и книжных
миниатюр.

Ключевые слова: афонские и иерусалимские святыни, историко-
церковные исследования, зарубежные православные церкви, Киевская
духовная академия, монастыри, православие, Российская православная
церковь, монашество.

The  article  shows  the  role  of  the  Kiev exarchate of the Russian
Orthodox Church in developing cultural and religious relations with foreign
Eastern Christian centers. The work of the Kiev Theological Academy and
theological seminaries of Ukraine in studying the history of Jerusalem and
Afon shrines is also analyzed.

It also summarizes the studies of artistic and archeological expeditions
of the Kiev religious schools, ancient houses of worship, icons, wall and
book miniatures.

Key words: shrines of Afon and Jerusalem, historical and religious
research, foreign orthodox churches, Kiev Theological Academy,
monasteries, Orthodoxy, Russian Orthodox Church, monasticism.


