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Літос, або Камінь, випущений із пращі правди 

Святої Православної Руської Церкви задля 

знищення химерно-темної ”Перспективи”, або 

радше пасквіля, Касіяна Саковича, колишнього 

Дубенського уніатського архімандрита, нібито 

про помилки, єресі та забобони Руської Церкви, 

що не належала до унії, які містяться як у 

догматах віри, так і у дотриманні таїнств та 

інших обрядів і церемоній, виданої у Кракові 

року Б[ожого] 1642 : ”І хто впаде на цей камінь – 

розіб’ється, а на кого він сам упаде – то 

розчавить його” (Матв. 21:44) / покірним отцем 

Євсевієм Пиміном створений у монастирі Святої 

і Чудотворної Київської Печерської лаври Року 

Божого 1644 ; [передм., пер. з старопол.                  

Р. Радишевського ; за благословенням 

Патріарха Київ. та всієї Руси-України 

Філарета] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т 

філології [та ін.]. – Київ : Талком, 2018. – 655 с. : 

іл. – (Пам’ятки української полемічної 

літератури”). – Бібліогр. у підрядк. прим.  

 

Молитви в час війни / святитель Петро 

Могила ; пер. з церковнослов., упорядкув., 

комент.: Л. Іваннікова ; ред.: протоієрей                  

Ю. Мицик. – Київ : Освіта України, 2014. – 183 

с. : портр. – (Серія: Пам’ятки української 

православної богословської думки XVII ст.;               

т. 3). – Бібліогр. : с. 16–17.  
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Книги автора 

 Як вода природним способом вогонь 
гасить, так і смерть кожній людині життя 
губить. 

  З книги «Требник», 1646 р. 

 Корисливий, коли й гадає добродійності 
справляти, – себе улещує. 

 Безкорисливість є – це самого себе 
пізнать, істинне дзеркало світу і всього, що в 
світі.  

  З твору «Розмисел про іноче 
життя» 

Цитати 

Петро Могила: воїн, дипломат, святий 



Біографічні дані Ним були видані «Збори короткої науки 
про артикули віри православних кафолических 
християн» 

Докладав усіх зусиль, щоб за час його 
архімандритства Києво-Печерська друкарня 
посіла визначне місце як серед інших 
друкарень України та Білорусі, так і в 
суспільному житті загалом. 

Помер Петро Могила 1 (11 січня) 1647 
року, коли йому виповнилося лише п’ятдесят. 
На посаді митрополита він прослужив всього 
чотирнадцять років. 3(19) березня 1647 року 
тіло покійного, згідно з його волею, було 
перенесено й покладено у Великій церкві 
Києво-Печерської лаври. 

Петро Симеонович Могила народився 
31 грудня  1597 року у родині молдовського 
боярина князівського роду. Його батько був 
володарем спочатку Валахії, а потім 
Молдавії. Через певні несприятливі 
обставини його родина втрачає свою владу 
та змушена переїхати до Польщі, де 
оселилась в родині Ієремії Вишневецького, 
свого родича. 

Петро Могила отримав православну 
освіту у Львівському братському училищі. 
Віддавши себе духовній діяльності, він 
вдосконалював свої знання в кращих 
університетах Європи. Варто відзначити, що 
роки його життя припали на період боротьби 
римської та константинопольської церкви за 
Україну. Свою перевагу він віддав східно-
православній церкві і в 1627 році його було 
обрано архімандритом в Києво-Печерській 
Лаврі. Йому у володіння від митрополита 
Іова Борецького дісталась величезна 
бібліотека, якою він став завідувати. 

Петро Могила – засновник лаврської 
школи, вищого училища. В ньому 
викладались вільні науки, грецька, 
слов’янська та латинська мови. 

Завдяки своїй дипломатичній 
діяльності він домігся від польського короля 
визнання православної митрополії у місті 
Києві та існування чотирьох легальних 
єпархій. Займався реставрацією старовинних 
церков, зокрема церкви св. Володимира 
Спаса і трьох Святителів. З 1635 року 
відкрив залишки Десятинної церкви та 
займався її реставруванням. Митрополит 
займався написанням книг, найбільш 
значними серед яких були – «Євангеліє 
Учительноє», «Евхологион альбом- 
молитвослов». Підготував латинською 
мовою катехізис під назвою «Православне 
сповідання». «Сповідання» в перекладі з 
грецької було розіслане для перевірки і 
схвалення східним патріархам.  

Мицик, Ю. А. Св. Петро Могила /          
Ю. А. Мицик. – Київ : ПАТ "ДАК 
"Укрвидавполіграфія", 2012. – 128 с. : 
портр. 

Садовяк Димитрій протоієрей. Петро 
Могила – митрополит Київський /
Садовяк Димитрій протоієрей. – Київ : 
Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 
160 с. : портр. 

*** 

Могила Петро (1596– 1647) : політичний, 
церковний і освітній діяч, київський 
митрополит молдовського походження, 
який мав титул "Екзарх 
Константинопольського трону" // 
Видатні українці. Культура. Мистецтво. 
Освіта : [довідник]. – Київ, 2016. – С. 230–

234 : портр.  

Могила Петр Симеонович (1596/1597– 

1647) : митрополит Киевский, Галицкий 
и всея Руси, основатель Киево-
Могилянской академии, церковный и 
просветительский деятель // Проект 
"Украина". Галерея национальных 
героев. – Харьков, 2012. – С. 177–179 : 
портр. 

Могила Петро Симеонович : (народ. 
1596/1597 р. – пом. 1647 р.) // 100 
знаменитих людей України. – Харків, 
2005. – С. 310–314.  

Іванишина Л. Богослов, церковний і 
культурний діяч : у Києво-Могилянській 
Академії відбулась наук. конференція, 
присвяч. Петру Могилі / Лариса 
Іванишина // Хрещатик. – 1994. – 18 січ. –  

С. 3. 

Цікаві факти про Петра Могилу 

 Цікаво, що свого часу Петро мріяв 
стати військовим і навіть брав участь у 
хотинській битві, але швидко зрозумів, що 
кровопролиття йому не подобається. 
  

            За кілька днів до смерті первосвятитель 
склав духовний заповіт, оголошуючи Києво-
Братську колегію першою спадкоємицею 
свого майна. Їй він заповів 81 тис. злотих, все 
своє нерухоме майно, коштовності та 
бібліотеку. На той час Петро Могила мав одну 
з найбагатших бібліотек. В ній були твори 
Сенеки, Горація, Цезаря, Ціцерона, 
Макіавеллі, трактати Авіценни та ін. 
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