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Вступ

Привід до написания сеТ розвідки дала мені книжка 
о. Дра Русснака під заг. „Епиклизисъ". *) Нині, коли на За- 
ході, як доси не бувало, змоглося заінтсресовання христіян- 
ським Сходом, отся проблема дуже на часі. * 2) Вона також 
становить один з „каменів преткновенія" між христіянським 
Сходом і Заходом. Хоч тут властиво не розходиться про 
догму, себто про правду віри, котра була би Церквою усталена 
й проголошена, а всежтаки обі сторони так трактуютъ свій 
погляд, мовби він був догмою. Видно, що непорозуміння 
лежитъ глибше й обіймае куди ширший горизонт, аніж сама 
епіклеза, як така. Погляд на епіклезуедужезна- 
менним викладником ціло’і системи бого- 
словськогодумання на Заході й на Сході. 
Ось тому отся проблема така дразлива; тому вона виходить 
незвичайно повчаючою, коли до неі поставитися, як слід.

г) Епиклизисъ. Написалъ: Дръ Николай Русснакъ, викарій гене
ральный, каноникъ, докторъ Богословія Коллегіальный. Съ архіерейскимъ 
скрѣпленіемъ. Пряшевъ 1926. Стр. 285.

2) На Велеградському Уніонному КонГресі 1927. р. побіч инших ре- 
фератів були також реферата про епіклезу (Заіаѵіііе і еп. Азиз Гог).

Іде про се: котрими літургічними словами 
предложен! дари — хліб і вино — освячуються 
до того ступня, що вже перестаютъ бути 
звичайним хлібом і вином, а стаютъ тілом 
ікровюГ. Н. Ісуса Христа так, що Тх можемо 
вже споживати? Або схолястичним способом: котрі 
літургічні слова становлять „форму" Преев. 
ЕвхаристіТ?

Між західними богословами загально приймилася думка, 
що отсю „форму" становлять Христові слова (ѵегЬа сопзесга- 
іогіа), тай то не всі, тільки віеім з них: „се е тіло мое 
— се е кров моя". А правоелавні богослови, крім (пов- 
них) Христових слів, підносять ще й епіклезу, як абсолютну 
конечніеть для евхаристійного освячення,. або навіть так ви- 
сказуються: що „формою" Евхаристіі е епіклеза.

Епіклеза значить „призивання" (Атк/хіЦтд, від 
що зн. призивати), а означав ту літургічну молитву, яка мае 
міеце по анамнезі (себто по згадці смерти й воскресения
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Ісуса Христа), а в якій священик просить Бога, щоби через 
св. Духа перетворив хліб і вино в тіло і кров Г. Н. Ісуса 
ХрИС(2пір ведеться від часів Миколи Кавасили (солунський 
митрополит, Т 1394. р.), але у терт им и шляхами не 
видно йому кінця. Иншівихідні засади на За х о д і, 
инші на Сході, тому й шляхи розминаються. Нічого не 
поможе продовжувати отсі шляхи — тим способом не зіи- 
дуться вони ніколи. Т реба повернути до вихідних 
засад, і іх ставити під запит та піддати 
а н а л і з і.

Др. Русснак іде „утертим“ західним шляхом і понимае 
його ще вузше, як неодин латинський теольог. Остагочну 
оцінку літургічноі функціТ епіклези перебирае він від кс. 
Лісовського, який ТТ так формулуе:

1) Еідеі ргохішит е, що по вимовленню слів „се е тіло 
мое - се е кров моя“ Христос сейчас присутний під видами 
хліба і вина;

2) зепіепііа сегіа е, що Христові слова „се е тіло мое 
— се е кров моя“ е повною і виключною формою (іоппа 
адаеопаіа еі ипіса) Преев. Евхаристі’і;

3) зепіепііа сегіа е, що епіклеза зовсім не нале жить до 
форми переествлення, ані як сущна (рагііаііз еззепііаііз, 
іпабаедиаіа) часть, ані як рагз іпіе§га1із, ані навіть як 
сопдіііо зіпе чиа поп".1)

В слід за тим ідуть і оконечні, практично!’ натури, ви- 
сновки Русснака, що 1'х він поміетив в останньому параГрафі -) 
свое! книжки:

„Такъ какъ св. Евхаристія совершается словами Іисуса 
Христа, то догматически совершенно ясно, что епиклизисъ, т.е. 
слова призыванія Св. Духа, догматически можно 
безъ всякаго ущербка пропустить.

„Подобное заключеніе можно сдѣлать и съ точки зрѣ
нія пасторальнаго потому, что епиклизисъ самъ по себѣ не 
имѣетъ никакого вліянія на пастырскую дѣятельность свя
щеннослужителя.

Безусловная вѣрность этого вывода подтверждав іся 
и съ юридической точки, какъ и съ всѣхъ прочихъ точекъ 
зрѣнія. Всѣ они доказываютъ, что епиклизисъ, то есть слова 
призыванія св. Духа могутъ быть свободно про- 
пущени безъ нарушенія сущности дѣйствія .

„Св. Мать Православно-Каѳолическая Церковь на Западѣ 
поступила въ семъ дѣлѣ положительно, пропустивъ епиклизисъ . 
Вправді автор на самому кінці свое!' книжки застерігаеться,

1) Кз. Эг. Ргапсізхек Ьізохѵзкі: 8іо\ѵа изіапочѵіепіа Ха]з\ѵ. Закга- 
тепіи а ерікіеха. Еѵѵолѵ, 1912. Стр. 14. — Русснак, стр. Ю1-

2) § 25. Епиклизисъ и употребленіе его. Стр. 265 — 26/.
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що епіклези не годиться самовільно пропускати, але в усьому 
треба слухати Церкви, — всежтаки се не зміняе напряму 
й значіння його твору. Ось автор-уніят тим кінчае свою 
студію про епіклезу, що опускае позиціі східноТ церковно! 
традиці'і, стае вповні чужий для не!, й видае засуд смерти 
на не!... Ідеалом для нього те, що в латинській Церкві.

Чи в уні! мае тріюмфувати отсей упадок східного духа ? 
Якщо так, то тоді унія не е чимсь звершеним, що мае ціль 
само в собі, тільки чимсь переходовим — асиміляціею Сходу 
зі Заходом. Не йде тут тільки про обряд, про зовнішні форми 
в Церкві, але передовсім про духа.

Давний христіянський Схід, ще той зперед часів роздо- 
ру, полишив нам сво! традиці!, свій спосіб думання в тео- 
льогі!. Хтож мае ті традиці! заступати, продовжати !х і роз- 
вивати? Чи тільки православні? Вониж ті традиці! так розви- 
вають і ясують, що се виходить проти католицько! Церкви 
й науки. Чи не маемо обовязку й ми, уніяти, розвивати отсі 
традиці!, й посередничити між церковним Сходом і Заходом? 
Атже наша позиція якнайбільше пригожа до того, щоби ми 
були просто показчиком для одних і других — в неодній 
віковій спірній квесті!. Миж „на межі“ церковного Сходу 
й Заходу, й можемо знати духа одних і других не тільки 
з книжек, але й зі самого життя, тай лекше, як инші, може
мо спромогтися, щоби піддати нічим неупередженій критиці 
спірні твердження обох сторін.

Ніякі фільософічні спори не е такі затяжні й сильні, як 
ті, що ведуться довкола невластиво поставлено! квесті!.

Розвивати спір про епіклезу утертими шляхами, як уже 
піднесено, нічого не поможе. Оба шляхи вже так утверджені, 
що нікуди дальше — нічого дійсно нового, ратуючого, тут 
уже не можна видумати.

Але чи сей спір не ведеться довкола 
невластиво сформуловано! квесті!?

Ось сі думки присвічували мені в моі'х студіях над 
епіклезою. А чи вони — ті мо! провідні думки — привели 
мене до такого висліду, який обіцювали? Я, очевидно рго 
бото теа, переконаний, що так. Алеж написано, що „нема ні
чого закритого, що не буде відкрите, і утаеного, що не буде 
провідане" (Мат. 10,26). Свідомий я того, що нічого мені не 
поможе повторити за Русснаком: „Я разсматриваю все объ
ективно и жду объективной критики".1) Авжеж кождий че- 
сний автор може про себе так сказати, а однак се ще не 
дае достаточно! запоруки для дійсно! обективности. Мудрі. 
слова сказав Русснак про инших авторів: „Касательно пси
хологическаго отношенія, причиною разбиранія вопроса болѣе 
близкою служитъ фактъ неточнаго и неяснаго, даже соблазни-

9 О. с. стр. 10.
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тельнаго разсматрѣнія этого вопроса и нашими отечественными 
авторами, которые, неясно понявъ субъективное свое 
положеніе и истинную науку, плохо изложили 
ученіе объ епиклизисѣѴ) А я отсі слова відношу також^ до 
о. Русснака, хоч як він застерігався проти них. Алеж иого 
книжка своі'м змістом свідчить сама про себе.

Се відноситься до кождоі книжки, й проти того закону 
нема апеляціТ. Якщо мені викаже хто сякі чи такі похибки, 
дуже радо і’х відкличу.

I

Св. Отці, старинні церковні письменники
і епіклеза

Оскільки я міг розвідатися, в книжці о. Русснака се 
н о в е, що слово „епіклеза" — „только съ времени Николая 
Кавасили употребляется въ нинѣшнемъ смыслѣ".* 2 *)

х) О. с. Предисловіе.
2) О. с. стр. 13-14.
’) О. с. стр. 20.

А до тих часів — через білыпе, як 1 ООО літ „еш- 
клеза" ніби ще не була відома як іегшіпиз іесйпісиз. Ось як 
Русснак формулуе свій погляд:

„1. Слово епиклизисъ въ сочиненіяхъ Св. Отцовъ не 
имѣетъ опредѣленаго, точнаго, темъ болѣе техническаго зна
ченія. к

2. Св. Отцы словомъ епиклизисъ много разъ обознача
ютъ видъ Св. Таинствъ, т. е. форму таинства. Ясно обозна
чаютъ слова Спасителя: Сіе есть Тѣло Мое... Сія есть 
Кровь Моя.

3. Далѣе имъ обозначаются разнаго рода молитвы, са
мая важная суть новозавѣтнаго жертвоприношенія, сопро- 
важдаемая особенными молитвами.

4. Слѣдовательно: техническое выраженіе епиклизисъ 
въ христіянской древности не носило въ себѣ точного значе
нія, а получило таковое, какъ условной техническій терминъ, 
только впослѣдствіи, именно со времени, когда Николай 
Кавасила и его послѣдователи особенно начали высказывать 
свое мнѣніе о формѣ евхаристіи *.°)4

Виходить, мовби то православні теольоГи видумали на- 
віть сам предмет спору про епіклезу, а не тільки 
спір, як такий.

Ясна річ, що такий стан річи був би^для Русснака не- 
абияким атутом, і він собі його „віндикуе" — але вповні 
безправно. Се історичний факт, що св. Отці від найдав- 
нійших часів під словом „епіклеза", коли його відно-
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СИЛИ до Літургіі, розуміли ту саму молитву, котру 
й ми нині розуміемо під тим словом. Ніхто сього не квестіо- 
нував, треба було аж автора-уніята, щоби се зробив.

Вже з письм св. Іринея (| около 202) можна цілком 
певно виснувати, що він під епіклезою розумів ту літургічну 
молитву, в котрій священик просить Бога о пере- 
творення предложених дарів в тіло і кров Ісуса Христа „те- 
пер і тут*. Іриней оповідае про якогось гностика Марка, 
котрий підчас епіклези біле вино фарбував на червоно, що 
ніби мало бути доказом, що й о г о епіклеза сильнійша, як 
епіклези инших священиків, бо наглядно перетворюе вино 
в кров... Очевидно на те сей Марко потребував більше часу, 
й продовжував свою епіклезу. Ось слова Іринея: „Рго 
саіісе епіш ѵіпо тізіо ііп§епз зе §гагіаз а§еге 
еі іи тиііит ехіепдепз зегтопет іпѵосаііопіз (тдѵ кдуоѵ 
ълі-Щбеыд), ригригеит еі гиЬісипдит аррагеге іасіі, иі риіе- 
іиг еа (Згаііа аЬ ііз, циае зирег отпіа, зиит запдщіпет зііі- 
Іаге іп ііііиз саіісет рег іпѵосаііопет е і и з (діа &ауЛѵг 

аѵтоѵ)иУ)
Не виджу ні найменшо’і льогіки у висновку, до якого 

доходить з тих даних кз. Бізохѵзкі 2), що ніби те „рггешіе- 
капіе зібѵѵ копзекгасуіпусіі, іо харехѵпіе піе Ьуіу зіоѵѵа ері- 
кіегу, 1ес2 зіо\ѵа СИгузіизоше*. Кз- Ьізоѵѵзкі основуе свій 
погляд на твердженнях, котрі взаТмно суперечать собі: а) що 
в часах Іринея „Козсібі копзекго\ѵаі зіоѵѵаші изіаіопеті, 
о рггерізапе] і докіадпіе охпасгопе] іогтіе“, бо ніби то 
тільки в сей спосіб проволікання Марка могло впадати в очи; 
б) що форма епіклези „изіаіоп^ піе Ь у 1 а, хе паѵѵеі 
\ѵ іебпуш і іут затут Козсіеіе Ьуіу паігогтаіізге ерікіегу 
і со до зіоаѵ і со до го2сщ§1озсі“. А на третій сторінці 
дальше (стр. 80) говорить автор: „аіе ргашдородоЬпіе]згет 
Іезі рггуриз2С2епіе, ге апі Лизіуп, апі Ігепеизг піе р г 2 у- 
різухѵаіі сиди еисііагузіусгпе^о затут зіо- 
ѵѵ о т изіапохѵіепіа (зн. Христовим), аІЬо зате] ерікіе- 
гіе ѵѵ дгізіеізгет гогитіепіи... аіе саГе] тодіііѵѵіе 
д 2 і к с 2 у п п е ]... одро\ѵіада]4се] па згети ка
по поаѵі". Як се одно з другим годиться? I що властиво 
Гностик Марко протягав: Христові слова, чи епіклезу?

Зате з цитованого місця св. Іринея можемо виснувати 
ось які, цілком певні, висновки: а) Іриней два рази по імени 
згадуе епіклезу і відносить і'і до того місця в Літургй, 
де мае наступити переествлення хліба і вина 
(гностик Марко саме епіклезу протягав і саме підчас неі* 
фарбував вино на червоно...); б) цілий льогічний акцент по-

0 Айѵ. каегез. I. 13, 2.
“) О. с. стр. 77.
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лягае на словах „його (Маркова) епіклеза". Марко- 
хотів дати доказ, що його епіклеза сильнійша від епіклези 
инших священиків, этим епіклеза виступаевопо- 
зиціі до Христових слів: літургічне освячення не 
наступае в наслідок вимовлення Христових слів, „ех ореге 
орегаіо", але в наслідок епіклези — „ех ореге орегапііз". 
Сво'ім поступованням гностик Марко хотів доказати, що його 
особа вартнійша перед Богом, і його слова — не еван- 
гельські, бо ті в усіх священиків однакові, але саме Маркові 
слова — вишукані, таемні, Гностичні — мають більшу силу 
в Бога...

Отже вже в часах Іринея, себто вже в II. ст., а) т е р м і н 
літургічноі епіклези був загальновідомий, 
б) епіклеза мала той самий літургічний сенс 
(просьба о перетворення дарів йіс еі пипс), що й нині.

Св. Василій Вел. (| 379) вже зовсім виразно п р отв
ета в и т ь епіклезу Христовим словам, кажучи, що „слова 
епіклези" не е взяті зі св. Письма, тільки з устного передан- 
ня х) (а кождий знае, що Христові слова „Прийміть, і'жте..." 
взяті з евангелія). Значить, що Василій Вел. під е.піклезою 
розумів точно те саме, що й ми нині: що иншого е 
Христові слова, а що иншого епіклеза.

Зрештою епіклеза свідчить також сама про себе: 
вона — в усіх Літургіях — мае таку заокруглену льо- 
гічну форму, незалежну відХристових слів 
і незмішану з ними, щов пізнійших віках, безусякоі” 
перерібки,. перед епіклезу вставлено рубрику: „священнк го
ворить епіклезу св. Духа".

Не е й се маловажне, що латинські автори від найдав- 
нійших часів (св. Амброзій, Оптат в IV. ст.) слово „епіклеза" 
правильно перекладали через „іпѵосаііо", а не якось инакше. 
Вже й се знак, що вони вважали те слово за іегшіппз іесИ- 
піеиз, бо тільки такі терміни звязані з одним і тим самим 
словом (як пр. митрополит, епископ, ектенія, тропар...). I коли 
пр. папа Гелязій (492—496) пише: „Кат диотодо ад діѵіпі 
тізіегіі сопзесгаііопет соеіезііз Зрігііиз іпѵосаіиз адѵе- 
піеі, зі засегдоз еі диі епт адеззе дергесаіиг, егітіпозіз ріе- 
пиз асііопіЬиз гергоЬеіиг?"2), то се не припадок, що він тут 
ужив саме слова „іпѵосаіиз", бо він тут мае на думці літур- 
Гічну епіклезу.

Що грецькі св. Отці вираз „епіклеза" уживали також 
у ширшому значінню, й відносили його також до инших са- 
краментальних молитов, се зрозуміле. Кожде народне слово, 
котре виступае як іегшіпиз іесйпІсиз, мае також звичайне 
свое значіння; так пр. у нас „голова товариства", а голова,

9 Ве Зрігііи запсіо, сар. 27.
9 ЕрізГ. ай Еірійіит Ѵегопеп. (Русснак стр. 99).



в усякім иншім значінню; в грецькій мові „епископ^ (=вз
глядам) означав не тільки князя Церкви, але й инших нагля- 
дачів.

*
Ціла трудність квестіі’про епіклезу ви- 

пливае саме з і с ф о р му л о ва н ня тоТ квестіі': 
котрі слова з літургічного канону становлять форму Преев. 
Евхаристіі? Треба собі упритомнити, що кожде сфор- 
муловання квестіі се вже половина відпо- 
в і д и, бо кожде сформуловання квестіі основуеться на якійсь 
засаді, котра а ргіогі мае уходити за певну. А якщо отся 
засада е нестійною, тоді квестія хибно сформуло- 
в а н а, і цілий свій предмет представляе в ілюзоричному 
виді, в хибнійпереспективі. Такими е всі квестіі, 
що основуються на анахронізмі (коли наші погляди, звичаі, 
відносини приписуемо людям инших часів і краів, а вони тих 
поглядів, звичаів, відносин не мали), як пр. отсі:

Котрі з давних грецьких фільософів були професорами 
вдержавних, а котрі в приватних школах? Котрі з них були 
професорами на університеті, а котрі в гімназіі'? — Очевидно 
тут супонуеться, що в давній Греціі школи так само були 
поділені на державні і приватні, на Гімназіі й університети, 
як се е в нас (се та засада а ргіогі). Але що в давній Греціі 
не було такого поділу шкіл, то квестія е хибно сформу- 
лована.

Чи нинішне сформуловання квестіі про 
епіклезу не е хибне? Чи не основуеться воно 
на анахронізмі? — Ось се начальна наша квестія, як 
уже піднесено.

Поняття про „форму Евхаристіі" мае свою внутрішню 
льогіку. Теорію Аристотеля про „форму й матерію", як ме- 
тафізичні складники всіх річий (гільоморфізм), схолястики 
застосували також до св. Тайн, і ось відтоді західні бого- 
слови стали говорити про „форму" Евхаристіі. „Форма річи“ 
се в Аристотеля суть річи. А до сути річи доходимо так, 
що акцидентальні, змінні прикмети річи полишаемо осторонь, 
а заде ржуемо (в свідомости, в памяти) тільки абсолютно 
конечні, незмінні прикмети річи. АнальоГічноі сегрегаціі до- 
магаеться поняття „форми" також при св. Тайнах — і то під 
двома зглядами: а) з усіх с л і в, що приходить в сакрамен- 
тальних молитвах треба вибрати тільки сущні, незмінні; 
абсолютно конечні слова, що становитимуть не- 
змінну консекраційну формулу; б) з усіх м о м е н- 
т і в, підчас котрих відбуваеться сакраментальна акція, треба 
вибрати лиш абсолютно конечні, — ащо для божоі 
сили (бо то вона здійснюе св. Тайни) потрібний тільки один
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момент, отже в сакраментальній акціі есущ- 
ний тільки один момент.

Ось такі е льогічні консеквенціТ застосовання „форми" 
Аристотеля до св. Тайн.

Се. історичний факт, що не тільки св. Отці, але взагалі 
I. христіянське тисячліття не говорило про „форму" св. Тайн, 
і послідовно не мало тоі „моментально-сущно'і" перспек- 
тиви на літургічне переествлення, яку видвигнули щойно 
схолястики, й нам і’і переказали. Значить, що й на е п і- 
клезу св. Отці не гляділипід тимкутом, під 
котрим каже нам на не’і глядіти наше — посхолястичне — 
сформуловання квестГі.

Се, оскільки йде про саму історію, признають, бо му- 
сять признати, всі автори. Так пр. кз. кізохѵзкі пише: „...ѵѵ 
ріегхѵзхусЬ шіекасй піе ѵѵпікапо ѵѵ зиЫеІпозсі зрекиіаіуѵѵпе, 
піе згикапо шошепіи рггеізіосхепіа, аіе ѵѵіеггопо, 2е робсхаз 
апаіогу бокопи]е зі$ рггеізіосхепіе. Сду ро^сіа зсНоІазІусгпе 
шаіег]і і іогту газіозоѵѵапо до Еискагузііі, хадахѵапо зоЬіе 
руіапіе, ]акіе зіохѵа зіапоѵѵц іогпщ, §сігіе ]езі тотепі ргге- 
ізіосгепіа, хѵдѵѵсгаз гаиѵѵагопо іег гбгпіс^ ротщсігу апаіощ 
а капопет і доріего \ѵд\ѵс2аз ро\ѵзіа! зрбг"1).

Все в тих словах стійне, крім твердження, що відно- 
ситься до часу, коли завважено ріжницю між „анафорою 
і каноном". В дійсности вже в перших віках священики му- 
сіли бути свідомі сеТ ріжниці, бож текст усіх Літур- 
гій повчав Т х про се. Канон завсіди уходив за ту 
часть Літургіі, підчас котро'і відбуваеться переествлення. 
Канон про се сам говорить.

Тільки се е правдою, що Христові слова і епіклеза 
знайшлися в радикальній опозиціі щойно через 
схолястичне застосовання гільоморфізму до св- Тайн. I се 
дало причину до спору між Сходом і Заходом.

3 того ствердження випливають два важні факти: а) що 
причина до спору про епіклезу повстала на Заході 
— так само, як загал тих причин, що поріжнили церковний 
Схід зі Заходом (безквасний хліб, оплатой, причастя вірних 
під одним видом, уділювання миропомазания тільки через 
епископів, целібат...). Православні беруть сі інноваціТ як ере- 
тичні прояви західноТ Церкви, а вдійсности Захід дійшов до 
тих інновацій не шляхом еретичних відрухів, але шляхом 
еволюціТ, що випливала зовсім природно 
з його історіТ та з його психічноі вдачі. 
Інноваці'і, що відносяться до епіклези, просто взірцево ілю- 
струють характер сеТ еволюціТ. (Опісля про се більше ска- 
жемо.)

') О. с. стр. 12—13.
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б) Історично беручи, се е анахронізм, коли західні 
автори в св. Отців бачуть перших вістунів і заступників 
свойого погляду: що формою ЕвхаристіТ е Христові слова, 
або коли в літургічних текстах шукають за „моментально- 
сущною“ формулою для переествлення. Атже творці літур
гічних канонів ще нічого не знали про „форму" ЕвхаристіТ, 
отже й не укладали літургічного тексту після вимог поняття 
про „форму" ЕвхаристіТ. Так само св. Отці не гляділи на 
сю річ під кутом сакраментально! форми.

Одначе треба признати, що справа мае ще й инший свій 
бік — метафізичний. Се правда — так могли би від- 
повісти західні автори, — що св. Отці ніде не говорили про 
„форму' ЕвхаристіТ, і виразними словами не сказали: „ось 
се я вважаю за форму ЕвхаристіТ". Всежтаки з Тх, на 
письмі полишених нам, думок можна виснувати: що вони 
вважали за еквівалент того, що ми нині називаемо „фор
мою" ЕвхаристіТ. Ходить о річ, а не о назву.

АнальоГічно щодо літургічного тексту. Хоч первісний 
літургічний текст ні в одній ЛітурГІТ не говорив виразними 
словами, що ось се е форма ЕвхаристіТ, алеж усі річи мають 
суть і акциденси, отже й Літургія Тх мусить мати, 
і можна отсю літургічну суть, значить: форму, вилущити 
з текстів ЛітурГІТ.

Ось такий е стан квестіі. А його годі дедуктивно 
порішити, але треба піддати аналізі текста висказів св. Отців 
і старинних церковних письменників тай текста ЛітурГІТ.

Зачнемо від св. Отців.
При такому субтельному стані квестіТ, що св. Отці не 

мали поняття про „форму" ЕвхаристіТ, а ми„ хочемо до- 
слідити: чи в Тх висказах е дійсний і властивий еквівалент 
для нашоТ „форми", або його нема, — мусимо бути незви- 
чайно обережні в толкованию висказів св. Отщв.

8і био іасіипі ібет, поп езі ібет, тим більше: зі 
био Іоциипіиг ібет, поп езі ібет, бо діло ніколи не може 
бути таке многозначне й релятивне, як слово, Для ілюстра- 
ціТ подамо примір. Віруючі часто висловлюються, що „чоловік 
е вічний або безсмертний", а часто й недовірки так само ви
словлюються. Але яка діяметральна ріжниця між змислом тих 
самих слів у тих двох випадках!

Перші притім мають на думці: що людська душа е без
смертна — отже чоловік, як індивідуальне ество, житиме 
вічно. А другі мають на думці: що душі нема, чоловік скла- 
даеться тільки з матеріТ, а що матерія непропаща, то й та 
матерія, з якоТ складаеться чоловік, істнуватиме вічно.

Та се ще не все. I віруючі і недовірки часто вис ловлю» 
ються саме противно: „чоловік — се смертне, дочасне ество: 
вмре, і нема його..." Ті самі слова в обох випадках, а все-
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таки щось зовсім иншого хочуть ними сказати віруючі, а щось 
зовсім иншого — безбожники. Було би отже скрайною тен- 
денційністю або убожеством духа брати такі вискази вірую- 
чих у тому змислі, начеб вони не вірили в безсмертність душі; 
або брати противні вискази безбожників у такім змислі, на
чеб безбожники також вірили в безсмертність душі. Отже 
усталюючи значіння чужих слів, треба скрупулятно 
зважати на льогічну засаду, яка каже, що точне значіння 
(опреділення) словам чито цілим висказам автора надають 
з одного боку — його головна ц і л ь, для яко’і він виска зав 
своі слова, а з другого боку те поняття чи та думка, яким він 
протиставить сво’і слова. Хто не зважае на отсе пра
правило, сей „у мутній воді рибу ловить".

Подібно маеться річ з висловами св. Отців про силу 
Христових слів або епіклези в ЛітургіТ. Тим висловам нинішні 
автори, не зважаючи на наведене льогічне правило, залюбки 
підсувають змисл, якого вони в дійсности не мають.

Ось так Русснак наводить: „Св. Амвросій кратко 
и ясно говоритъ: „Засгатепіит ізіиб циоб ассіріз, СЪгізіі 
зегтопе с о п Іі с іі и г“. Ч Ось і вирішена ціла справа! 
Ба, але Русснак вирвав ті слова з цілого контексту, щоби і'м 
піддати таке формальне значіння, якого він потребуе для ста
новища, що його заняв. Коли заглянем© до иншого, дуже со- 
вісного автора, яким е Норре,1 2 3) то справа пре дета вляеться 
не так коротко й просто. Норре дослівно так висловлюеться 
про се: „АтЬгозіиз гіейі, аиз ѵіеіегіеі ХѴипбегп без А. В. 
біе Мб§1ісйкеіі бег ТгапззиЬзіапііаііоп Ьеѵѵеізепб, ійг бел 
„зегто Сйгізіі" (Іоуод &еоѵ) Іо1§епбеп ЗсЫизз: (^)иобзі іапіит 
ѵаіиіі йитапа Ьепебісііо, иі паіигат сопѵегіегеі, ^иіб біеі- 
тиз бе ірза сопзесгаііопе біѵіпа, иЬі ѵегЬа ірза Оо- 
тіпі Заіѵаіогіз орегапіиг? Иаш засгатепіит ізіиб 
диоб ассіріз, Сйгізіі зегтопе сопіісііиг. (^иобзі 
іапіит ѵаіиіі зегто Еііае, иі і§пет бе соеіо беропегеі: поп 
ѵаІеЬіі зегто Сйгізіі, иі зресіез тиіеі еіетепіогит?... 
Ірзе сіатаі Ботіпиз безиз: Нос езі согриз теит. Апіе Ье- 
пебіеііопет ѵегЬогит соеіезііит аііа зріесіез потіпаіиг, розі 
сопзесгаііопет согриз зі§піПсаіиг. Ірзе біеіі зап§иіпет зиит. 
Апіе сопзесгаіопет аііиб біеііиг, розі сопзесгаііопет зап^иіз 
пипсираіиг".8)

1) О. с. стр. 152.
2) Ріе Ерікіезіз бег ^гіесЫзскеп шій огіепіаіізейеп Ьііигфееп ипй 

сіег готізсііе Сопзекгаііопзкапоп. Ѵоп О’*. Еисіхѵі^ Аи^изііп Норре, Ке- 
§епз без ВізскоШсИеп Сіегісаізетіпагз хи ВгаипзЬег§ іт Егтіапбе. ЗспаЙ- 
йаизеп, 1864.

3) Ре шузіегііз с. IX. п. 52. 54. (Норре цитуе ті слова на своіи
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Виходить з тих слів ясно як сонце, що Амброзій (1397) 
усе, що тут сказав, сказав під тим кутом, щоби доказати 
можливість евхаристійного переествлення, 
зовсім не маючи на думці антитези між словами Христа 
і епіклезою. Мають отже його слова лиш те значіння: що не 
людською, але божою силою здійснюеться евхари- 
стійне переествлення. Амброзій говорить про евхаристійне 
переествлення тількизагально, не відріжняючи притім 
установления Преев. Евхаристіі Ісусом Христом на Тайній 
Вечері і (нашего) літургічного освячення. В його часах ще 
не були видвигнені квестіТ, що мучать нинішніх теольоГів: 
а) яким актом Христос освятив хліб і вино на Тайній Вечері: 
чи тільки силою свое!' волі, а словами „се е тіло мое — се 
е кров моя", тільки ствердив уже довершений акт; або са
мими тими словами; або якоюсь иншою молитвою, що нам 
остала невідомою; або і силою волі і словами спільно?

б) Чи в нинішніх наших Літургіях переествлення насту
пав в наслідок рецитаціі Христових слів „се е тіло мое — се 
е кров моя", або може в наслідок епіклези?

Тому й не можна з його слів вилущувати формально! 
відповіди на якунебудь з тих квестій. Йому ходить тільки 
про се, що сила, потрібна для евхаристійного переествлення, 
походить від Христа: Христос установив Преев. Евха
ристію і дав приказ апостолам сповняти Преев. Евхаристію; 
його слова, які він сказав на Тайній Вечері, в ЛітурГі’і ма
ють свое міеце і силу.

Очевидно, з цитованих слів Амброзія можна вносити 
про те, що піеля свідоцтва Амброзія Христові слова в Літур- 
Гіі е сущні; але чи всі Христові слова, які в літургічному 
каноні приходять, чи може тільки „се е тіло мое — се е кров 
моя", чи Христові слова самі про себе, або в звязку з епікле
зою — про се зі слів Амброзія нічого не можна вносити, якщо 
не хочемо прогрішитися проти наведено! льогічноі засади.

Менше-більше те саме треба сказати про в с і вискази 
св. Отців, подібні до Амброзіевих. Лише так можна розуміти 
слова Августина (?430) — зрештою вони й самі про себе 
ясні: „Поп езі епіш Ното, диі аррозііит Сйгізіі согриз еі 
зап§иіпет бебіееі, зеб іііе ірзе Сйгізіиз, циі рго ѵоЬіз езі 
сгисіііхиз. Оге засегбоііз ѵегЬа ргоіегшііиг, ірзитдие согриз 
еі зап§иіз Оеі ѵігіиіе сопзесгапіиг еі § г а і і а".1) По
дібні міеця находиться в Івана Золот., в Григорія з Нісси 
і в ин. Всюди тут провідною е думка, що не чоловік, але 
Христос - Бог е тим, котрий переествлюе хліб і вино в свое 
тіло і кров, отже е вповні достаточна рація, щоби в і р и т и 
в дійсність Христового тіла і крови в Евхаристіі.

]) Зегто 143 йе тузіегігёсоепае Вотіпі. (Норре стр. 238).
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Сз. Отці мали нелегку задачу, щоби в оглашених і но- 
вовихрещених розбудити живу віру в дійсність тіла і крови 
Г. Н. Ісуса Христа в ЕвхаристіТ, і щоби осягнути отсю ціль, 
у своі'х катехизах разураз покликувались на авторитет Хри
ста. Дуже виразно говорить св. Кирило брусалимський (|386) 
до оглашених: „Якщо сам Син Божий сказав „се е тіло мое", 
то хто відважиться ще сумніватися? I якщо він сам запевнив, 
говорячи „се е кров моя", то хто ще могтиме подумати й ска
зати, що се не е його кров? Колись перемінив воду в вино 
в Кані Галилейській, а тепер не заслугував би на віру, коли 
вино перемінив у свою кров?...*1)

4) Саіесіі. тузіаи- IV, 1—9 і V. (Цитуе Кз. Бг. Ргапсізхек Ьізоѵѵзкі 
в свой! книжці „Ргхеізіосгепіе". Львів, 1913, стр. 91).

2) Ногл. 8? іп М(. Щитуе Різоеѵзкі ІЫ4 , стр. 93—94).
3) Эе ргосійіопе ]ікіае лот. 1, п. 6. (Норре, 235).
9 Нотіі. 2 іп 2. Тіт. с. 1.

Зовсім подібно говорить св. Іван Золотоустий (|407): 
„Глядім не тільки на те, шо підпадае під змисли, але дер- 
жімся його (Христових) слів. Його слово не обманюеться, 
а наші змисли легко можуть обманюватися... Тому, що се 
він сам сказав „се е тіло мое", будьмо послушними йому... 
вірмо Богу цілим серцем і не противмося йому, хочби його 
слово й здавалося противним нашему розумови й пізнанню; 
дійсно більше значить його слово, як наш розум і пізнання".2)

Ту саму ціль мае Іван Золот. на иншому місці, але так 
акцентуе Христові слова, що богослови, котрі не доцінюють 
епіклези, беруть отсе місце як найсильнійший доказ для сво- 
його становища.

„Присутний е Христос" — каже Золотоустий — „і нині 
той самий, що тоді установив ту гостину, він і нині Ті до- 
вершуе ((?ш7.о(гцг7). Бо сеж не е чоловік тим, що перетворюе 
предложен! дари в тіло і кров Христа, але сам Христос, роз- 
пятий за нас. В заступстві (а%і)рсе лАщи?) сто’іть священик, 
що виголошуе ті (А/.г/га) слова. Але сила і ласка е божі. Се 
тіло мое — каже. Се слово (тоѵто то $у.іа) переобра- 
жуе предложен! дари". Дальше покликуеться Іван Зо
лот- на божі слова „ростіть і множіться“, і потягае анаьогію: 
як сі Божі слова зараз здійснювалися, подібно й Христові 
слова сповнюються на кождому престол! в церквах.3)

Подібно ще на иншому місці: „Бо як слова, що і'х Бог 
сказав, е ті самі, котрі нині священик говорить, так і жер
тва е та сама".4) Навіть такий автор, як Норре, що відзна- 
чаеться великим респектом перед епіклезою, попадае в за- 
хоплення в виду тих слів Золотоустого, начеб вони дійсно 
були ясним і рішаючим свідоцтвом на те, що Христові слова 
— в противенстві до епіклези — мають в ЛітурГіТ переест- 
влюючу силу. 3 противногож боку (згадуваний) Николай Ка-
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васила, розбираючи анальогію Золотоустого, стверджуе, що 
божі слова „ростіть і множіться“ не сповнюються між людьми 
самі собою, але через людий — за посередництвом за
конного подружжа, і заключав, що також Христові слова не 
сповнюються самі собою, тільки за посередництвом священи- 
чоі епіклези. Норре відкидае отсю анальогію.

В дійсности оба сі суперечні заключения виходять поза 
рамці преміс, що і'х Іван Золот. поставив. Його слова зовсім 
анальогічні до Амброзіевих, і не можна з них нічого більше 
виснувати, як зі слів Амброзіевих або Августинових.

Нема тут ані натяку про епіклезу, тому й нема підстави, 
щоб наведені слова розуміти в противенстві до епіклези.

Що більше! 3 инших слів Івана Золот. можемо цілком 
певно заключити, що він не міг висказати і’х у противенстві 
до епіклези. Він так пише: „Стоі'ть священик, що стягае не 
вогонь (як Ілія), але св. Духа; він довго молиться 
(творить довгу молитву), не щоби якийсь там смолоскип з неба 
упав і предложен! дари спалив, але щоби ласка впала на жер
тву..."1) Очевидно, що тут Іван Золот. мае на думці епіклезу 
(призивання св. Духа в літургічному каноні, довгу молитву), 
і так говорить, мовби саме епіклезу вважав за „форму Евха- 
ристіТ". Отже тут так, а в горі саме противно! Чи автор не 
суперечить сам собі? Якщо брати оба наведені місця кожде 
окремо, і коже дігнати до кінця в його напрямі, тоді дійсно 
вийде, що автор суперечить сам собі. Але якаж тоді користь 
з такого автора котрійнебудь стороні — як тій, що воюе 
проти епіклези, так тій, що воюе за епіклезою? Автор, що 
суперечить сам собі, тратить авторитет.

9 Ое засегйоііо !ІЬ. III, с. 4. (Норре, стр. 30—31). Подібно й на ин
ших місцях у тім самім творі і в инших (Е>е соешеіегіо еі сгисе, пит. 3).

2) Муза. ОгаІ. Саі. с. 37. (Норре, стр. 233).
3) Ерізі. 171. (Норре, стр. 233).

В дійсности Іван Золот. цілком не суперечить собі. 3 його 
висказів можна заключити лише стільки, що в і н з н а е 
X р и с т о в і с л о в а в літургічному каноні і ці- 
нить Тх, азнае також епіклезу іцінитьі'Т — 
не вдаючися в подробиці догматичного відношення між ними.

Св. Григорій з Нісси (около |385) пише: „Слушно віримо, 
що ще й нині божим словом освячений хліб перемінюеться 
в тіло Бога-Слова... Сей хліб, як каже апостол, освячуеться 
божим словом і молитвою, і не через спожиття стаеться тілом 
Слова, але зараз перетворюеться Словом в тіло, як тільки 
кажеться Словом (ыцисса ѵлд тоѵкбуоѵ), що „се е тіло мое."2)

Св. Григорій Богослов (|389 або 390) в письмі до епи
скопа Амфільоха: „Не забувай молитися замене, коли тиче
рез слово осягнеш Слово, коли ти при безкровному заколю- 
ванню заколюеш тіло і кров Господа жертвеним ножем його 
слова."3)
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В обох останніх цитатах уже сама поетична гра сло
вами не дозволяв нам потягнути якісь точнійші висновки про 
відношення між Христовими словами й епіклезою в акті евха- 
ристійного переествлення. Колиж то в ЛітурГіТ „божим Сло
вом (Христом) кажеться, що се е тіло мое"? Чи саме тоді, 
коли священик вимовляе ті слова? Або може тоді, коли Хрис
тос, ублаганий — щоби послужитись словами Івана Золот.— 
„довгою молитвою" (розумій: епіклезою) священика, присту
пав до ділання, й каже (себто здійснюе се): се е тіло мое? 
— Зі слів Григорія з Нісси не можна відповісти на ті пи
тания, бо його слова тільки загально сказані. Зрештою сам 
автор, коли каже, що „хліб освячуеться божим словом і мо
литвою", дае нам зрозуміти, що йому ані в думці виключати 
епіклезу.

Годиться згадати, що старинні христіянські автори під 
„божим словом" часто розуміли божу силу, божий декрет, 
щоби те й те сталося—отже „боже слово" тут е тільки ан- 
тропормофізмом. Так, а не инакше, треба розуміти „боже 
слово", котрим Бог світ сотворив, як просе на підставі тра- 
диціТ навчаемо вірних у церкві і в школі.

В такому значінню вживаемо „боже слово" тільки 
в о д н и н і. Не говоримо, що Бог сотворив світ своіми „сло
вами", тільки сво'ім „словом". Число многе кладе силу саме 
на слова в вузькому значінню, й виходило би, що Бог со
творив світ своіми „словами", а не своею силою. Христос на 
Тайній Вечері, установляючи Евхаристію, висказав більше 
слів і навіть більше речень, а не тільки одно слово. Якщо 
отже св. Отці висказуються, що евхаристійне переествлення 
здійснюеться „божим словом", або поетично „жертовним 
ножем Христового слова" (в однині), то нема змоги зрозу
міти: що властиво вони розуміють—чи Христову силу, чи 
його слова й чи саме ті, які західна богословська школа 
вважае за форму Евхаристіі? Христос сказав не тільки „Прий- 
міть, Тжте, се е тіло мое... се е кров моя...", але також „с е 
робіть на мій спо мин." Отсі останні слова е також 
„божим словом" тай то дуже важним — рішаючим. Тими сло
вами Христос дав приказ, значить, що дав і силу апосто
лам і іх наслідникам сповняти Преев. Евхаристію.

Отже також ті слова можна розуміти під виразом Гри
горія Богослова, що священик сповняе Евхаристію „жертов
ним ножем Христового слова", чито взагалі під виразом св. 
Отців, що евхаристійне переествлення наступав „Божим сло
вом" (значить на приказ Христа і його силою — так, як се 
він розпорядив).

Чи треба наводити ще більше міець зі св. Отців, щоби 
утвердити наш погляд на відношення св. Отців до епіклези? 
Ми вибрали саме найсильнійші міеця, які звичайно на
водиться авторами, котрих метою е: зі св. Отців доказати,
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що не епіклеза, тільки Христові слова мають переествлюючу 
силу в ЛітурГіТ. А всежтаки, як переконуемося, се годі 
доказати зі св. Отців, бо св. Отці ніколи не виска- 
зували своі'х слів в противенстві до епі- 
к л е з и.

Якби одначе хтось без огляду на се обстоював против- 
ний погляд, то мав би неякийбудь „оріх розгризти". В дій- 
сности е більше таких місць у св. Отців, де або на рівні ці- 
няться Христові слова й епіклеза, або навіть могло би здава- 
тися, що саме епіклезу треба вважати за форму Евхаристіі.

Норре наводить чимало таких місць. Про Іринея дослівмо 
так говорить: „Ег ѵѵеізз еіпегзеііз игл еіпеп &еоѵ, бигсЬ 
\ѵе1сйеп бег §етізсЫе Кеісй ипб баз ігбізсйе Вгоб біе 
ЕисЪагізііе без ЬеіЬез ипб Віиіез СИгізіі шегбеп,1) зсйгеіЫ 
аЬег апбегегзеііз бепзеІЬеп Егіо1§ еіпег „і'хх/Цхпд тоъ &еоѵ“2) 
2и“3). Св. Василій Вел. ви раз ни ми словами приписуе 
„велику сулу“ словам епіклези в літур-

9 Асіѵегз. йаегез. V. 2, § 3.
2) ІЬіб. IV, 18. § 5.
3) Норре. о. с. стр. 20—21.
4) Ое Зрігііи запсіо, сар. 27. (Норре, стр. 26).
5) Ехріапаі. іп ЕгесЬ. (Норре, стр. 30).
6) беггпо бе 88. еі ѵіѵііісапііЬиз сЬгізІіапіз засгатепііз. (Норре, 

стр. 30).
7) СаіесЬ. тузі. V, пит. 7. (Норре 32—33).
«) ІЬіб. III, п. 3.
9) ІЬіб. I, п. 7.
10) Соттепі іп МайЬ., іот. XI, 14.

Гічному освячуванню предложених дарів.4)
Про Івана Золот. ми вже згадували.
Св. Сфрем (І383) пише: „поп аЬ ірзо засегбоіе ех рапе 

Гіегі роззе согриз, зеб аЬ аііо; Ь і с аиіет езі 8 р і г і- 
іиз зап сіи з; засегбоіет ііарие ѵеіиі тебіаіогет зоіит- 
тобо тапиз аііоііеге, ІаЬііздие ргесез еі огаііопез диазі зир- 
ріісет зегѵит оііеге".5) — „РгесіЬиз засегбоііз 
запсіірие 8 р і г і і и з абѵепіи рапіз I і і согриз, 
ѵіпит з а п § и і з.“6)

Св. Кирило Срусал.: „потім призиваемо чоловіколюбивого 
Бога, щоби зіслав св. Духа на предложен! дари, щоби він 
зробив хліб тілом Христовим, а вино кровю Христовою; бо 
все, чого св. Дух діткнеться, освячуе й перемінюе."7) ,,...ев- 
харистійний хліб по епіклезі св. Духа не е вже звичайним 
хлібом, але Христовим тілом.“8) „...евхаристійний хліб і вино 
перед епіклезою (призиванням) святоі і славно!’ Тройці е зви
чайним хлібом і вином, але по скінченню епіклези хліб ста- 
еться тілом Христовим, а вино кровю Христовою/'9)

Св. Атаназій Алексан. (|373) говорить про „поживу (Ев=- 
харистію), освячену божим словом і м о л и т в о ю.“10)

2
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Теофіль, один з наслідників Атаназія на александрій- 
ському престолі, проти ОріГена так нише: „Оісіі епіт, 8рі- 
гііит запсіит поп орегагі еа диае іп апіта зипі, пес асі ігга- 
ііопаііа регѵепіге. С)иае аззегепз поп гесо§ііаі, адиаз іп Ьар- 
іізтаіе тузіісаз абѵепіи запсіі Зрігііиз сопзесгагі, рапетдие 
ботіпісит, дио Заіѵаіогіз согриз озіепбііиг (а ѵадеігі'ѵтаі) еі 
диет ігап§ітиз іп запсіИісаііопет позігі еі засгит саіісет... 
рег іпѵосаііопет (дш гтггхА^иод) еі адѵепіит 
запсіі Зрігііиз з а п с і і і і с а г г"1)

0 Ерізі. ТЬеорЫІі разсЬаІ. II. (Норре, стр. 35—36).
2) Педі хадйбсеше тті$ Іитоѵр-уСае (Норре, стр. 44—45).
3) Ерізі. асі РИіІірр. Зсйоіазіісит. (Норре, стр. 45).
9 Цитуе Норре, стр. 45.
5) Эе іійе ІіЬ. IV, сар. 10, п. 124.
*) Бе Зрігііи запсіо ІіЬ. III, сар. 16, п. 112.

Прокль (|446), шестий наслідник Золотоустого, дае та- 
кий коментар до епіклези: „такими молитвами прихід св. Духа 
випрошували, щоби він божеською своею присутністю пред
ложений для освячення хліб і вино, змішане з водою, зділав 
і явив (алосрцгу ѵ.аі аѵадеі^т]) дійсним тілом і кровю Господа 
нашого Ісуса Христа/ 2)

Незвичайно сильно акцентуе важність епіклези св. Ніль 
(|450 або 451): „Я так розумію і божественну тайну, що пе
ред молитвою священика і приходом св. Духа предложен! 
дари е звичайним хлібом і звичайним вином, але по тих 
страшних (словах) епіклези і по приході животвор
ного і благого Духа, котрому треба кланятися, те, що на св. 
престолі, вже не е звичайним тілом і звичайним вином, але 
е тілом і цінною кровю Христа Бога/3)

Евтихій, сучасник Григорія Великого (580—604), проте
сту е проти звичаю клячання підчас великого входу на Літургіі, 
бо предложен! дари „ще не е освячені священичою епіклезою".4)

Навіть західні Отці Церкви знають про епіклезу і при- 
писують іи при літургічному освяченню дарів „велику .силу" 
(як Василій Вел. висловлюеться). Св. Амброзій — той сам, 
що так сильно акцентуе значіння Христових слів „се е тіло 
мое — се е кров моя“, на инших місцях висказуеться про 
епіклезу зовсім подібно, як наведені східні Отці Церкви. Ось 
його слова: „N©8 аиіет дііоііезситдие засгатепіа зитітиз, 
диае рег засгае огаііопіз тузіегіит іп сагпет 
ігапзіщигапіиг еі зап^иіпет, тогіет Еіотіпі аппипііатиз/ 5) 
Певна річ, що він під словами „тузіегіит засгае огаііопіз" 
мае на думці епіклезу, про що деинде виразно говорить: 
„Риотобо і§ііиг (Зрігііиз) поп отпіа ИаЬеі, диае Беі зипі, диі 
сит Раіге еі Ріііо а засегбоііЬиз іп Ьаріізто еі іп оЫа- 
і і о п і Ь и з іпѵосаіиг?"6) Христові слова („ѵегЬа сопзесгаііо- 
гіа“) е тільки простим ствердженням, а не молит-
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вою (огаііо, ргесез), неможливо отже, щоби Амброзій виключно 
Тх розумів під „тузіегішп засгае огаііопіз".

Оптат (IV. ст.), виступаючи проти донатистів, пише: 
епіш езі іат засгііе^ит, риат аііагіа Беі, іп диіЬиз 

еі ѵоз аііциапбо оЫиІізііз, йап§еге..., дио Бейз отпіроіепз 
іпѵосаіиз зіі, ди о розіиіаіиз безсепбегіі 
Зрігііиз запсіиз, ипбе а тиіііз рі§пиз заіиііз аеіегпае 
еі іиіеіа іідеі еі зрез гезиггесііопіз ассеріа езі?"1)

Отже находимо в св. Отців по одній стороні такі ви- 
скази:в „Засгашепіиш ізіиб, диод ассіріз, СИгізіі зегтопе соп- 
іісііиг" (св. Амброзій); по другій стороні: „РгесіЬпз засегбо- 
ііз запіідие Зрігііиз адуепіи рапіз Гіі согриз, ѵіпит зап^иіз" 
(св. Офрем). На перший погляд могло би здаватися, що кве- 
стія про слова^ евхаристійного освячення в тих часах щойно 
розвивалася, й між св. Отцями панували суперечні погляди. 
Ба, алежа) такі самі „суперечні" погляди находимо також 
в одних і тих самих Отців; б) натомісць ніде не находимо 
ні найменшого сліду, щоби Христові слова акцептовано в про- 
тивенстві до епіклези, або противно: слова епіклези в проти- 
венстві до Христових слів.

Св. Отці, говорячи про евхаристійне освячення, не ста
вили ніяких теорій, тільки мали перед очима текст 
літургічного канону своТх Літургій (деколи навіть тих самих 
слів вживають, що приходятъ в епіклезі, як алосрт^—аѵадей-у), 
і лише переповідали той текст, тай раз (якщо 
хотіли доказати можливість, зглядно правдивість переест- 
влення) акцентували Христові слова в каноні, то знов (коли 
ім ходило про чисто літургічний момент освячення) акценту
вали епіклезу. Воно й зовсім правильно. Що св. Отці акцен
тували Христові слова, се самозрозуміле. А якжеж не мали 
акцентувати епіклези, коли саме підчас епіклези священик 
благословляе предложен! дари і просить Бога, щоби Тх „зді- 
лав і явив" тілом і кровю Г. Н Ісуса Христа? Отже а к- 
центуючи епіклезу, св. Отці тільки перепо
відали те, що сама Літургія каже. 111е раз підно- 
симо, що св. Отці не видумували нічого, тільки 
так говорили, як сама Літургія каже. Не треба 
ніякоТ фільософі'і, щоби се зрозуміти,— противно: треба бути 
фільософіею (теоріею) засліпленим, щоби сього не розуміти.

Виходить отже, що зі св. Отців можна лише стільки до
казати про проблему літургічного освячення, що св. Отці 
а) знаютъ пр о Христові слова в літургічному 
каноні, і цінять Тх; б) знаютъ також про епі
клезу, і^цінять ТТ— навіть виразно припи- 
сують Тй „велику сил у“.

9 Эе зсВізтаіе Бопаіізі. ІіЬ. VI, 1.
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4) Ерізі. асі КеДетріит агскісііас- (Норре, стр. 239).

Але чи Христові слова становлять „повну і одиноку 
форму ЕвхаристіГ, або противно: чи таку форму становлять 
слова епіклези, сього —як одного, так другого — зі св. Отців 
не можна доказати, бо св. Отці взагалі не гляділи під тим 
кутом на акт літургічного освячення, лематична опозиція між 
словами Христа і епіклезою для них взагалі не істнувала.

Значить, що в іх висказах нема дійсного й властивого 
еквіваленту для нашоі „форми Евхаристіі“.

Треба одначе потягнути розмеження між старшими й пі- 
знійшими Отцями Церкви тай церковними письменниками. Гра- 
ничну точку — для лекшого перегляду — можемо зрівнати 
з граничною точкою старих і середних віків. Доти між пред- 
ставниками Церкви панувала едність щодо епіклези, а десь 
від того часу стае помітним роздвоення.

Проблема літургічного освячення зачинае ферментувати, 
спеціялізуватись, і одні з представників Церкви переествлю- 
ючу силу вже виразно приписують Христовим словам, а другі 
— епіклезі. Десь у VI. ст. сталася під тим оглядом просто 
епохальна подія: в Римі усунено епіклезуз лі
тургічного канону.

Гака зм:на, очевидно, не могла бути припадкова. До 
того часу в Римі мусів розвинутися погляд, що епіклеза в^ Лі
тургіТ не тільки зайва, але й звідлива. (Се опісля подрібнійше 
розглянемо.)

Самозрозуміле, що по тій зміні на Заході, куди тільки 
сягали римські впливи, вже став прийматися зовсім формально 
спрецизований погляд, що Христові слова в ЛітургіТ мають 
переествлюючу силу самі про себе, а епіклеза е тільки акци- 
денсом. Вистарчить навести св. Ізидора з Севіллі (?636), який 
знае про епіклезу, бо в його часах вона ще містилася в ^мо- 
зарабській (іспанській) ЛітургіТ, а всежтаки найвиразнійше 
вчить: яОе зиЬзіапііа засгашепіі зипі ѵегЬа Пеі а засегбоіе 
іп засго ргоіаіа шіпізіегіо, зсііісеі: Нос езі согриз теит".1)

Тут уже не може бути ніякого сумніву. Се вже не за- 
гально тільки висказані слова Амброзія „зегтопе Сйгізіі за- 
сгатепіит сопіісііиг", де ще не знати, чи під тим^ „зегто 
С’пгізіі" розуміти силу Христову, чи його приказ, чи його сві- 
доцтво, чи Христові слова з епіклезою, чи без епіклези? Ізи- 
дор севільський говорить уже точними фільософічними тер- 
мінами „сіе зиЬзіапііа засгашепіі", що опісля в схолястиків 
дістало назву Дог та засгашепіі". Ось щойно тут находимо 
властивий еквівалент для „форми ЕвхаристіТ", одначе момен- 
тальність переествлення ще не е виразно піднесена. Вправді, 
остаючи вірним загальному поглядови св. Отців, св. Ізидор, 
помимо свойого погляду, що тільки слова Христові е „бе зиЬ-



21

зіапііа засгатепіі“, евхаристійне переествлення приписуе св. 
Духови: „йаес аиіет (себто хліб і вино) бит зипі ѵізіЬіІіа, 
запсіііісаіа іатеп рег Брігііит запсіит, 
іп засгатепіит біѵіпі согрогіз ігапзеипі".1) Між західними 
богословами ще через довший час полишилась була думка, 
як памятка по епіклезі, що літургічна жертва пере- 
ествлюеться діланням св. Духа- Заступали отсю думку 
Теодульф з Орлеану, Агобард з Ліону, Пасхазій Радберт, 
Гонорій з Аиіип, Гільдеберт з Тоигз, св. Гільдегард, Віль- 
гельм Дуранд і ин.2) Одначе епіклеза в Тх очах уже стра- 
тила ту „велику силу", яку приписували іи св. Отці до VI. 
ст. також на Заході.

1) Ве ессіезіазі. ойісіз ІіЬ. I, с. 18 (Норре, стр. 250).
2) Вичисляе Тх Норре на стр. 250—251.
3) Нот. 7. сіе РазсЬа (Норре, стр. 239).

Вже на 100 літ перед Ізидором Цезарій, архіепископ 
з Арлее (502—542) у Галіі, так само виразно (хоч ще без 
фільософічних термінів) заступив погляд, що Христові слова 
самі про себе мають у Літургіі переествлюючу силу.

Він так пише: „ІпѵізіЬіІіз засегбоз ѵізіЫІез сгеаіигаз іп 
зиЬзіапііаш согрогіз еі зап§иіпіз зиі ѵегЬі зиі з е с г е і а 
роіезіаіе сопѵегііі, ііа бісепз: Ассірііе еі ебііе, Нос езі 
согриз теит... Рагі роіепііа іп зрігііиаІіЬиз засгатепііз ѵегЬі 
р г а е с і р і і ѵ і г і и з, еі геі зегѵіі еііесіиз...

С^иапбо Ьепебісепбае ѵегЬіз соеІезііЬиз 
сгеаіигае заегіз аІіагіЬиз ітропипіиг, апіедиат іпѵосаііопе 
запсіі потіпіз сопзесгепіиг, зиЬзіапііа ііііс езі рапіз еі ѵіпі, 
розі ѵегЬа аиіет СЬгізіі .согриз езі СИгізіі. С)иіб 
аиіет тігит езі, зі еа диае ѵегЬо роіиіі сгеаге, роззіі ѵегЬо 
сгеаіа сопѵегіеге?"3) Цезарій акцентуе силу Христових с л і в, 
як таких, піддаючи Тм майже магічний характер („зе
сгеіа роіезіаз “)• Тома з Аквіну опіеля сей погляд під- 
твердив (Битша Тйеоі. III. щ 88. агі. 4). Опозиція між „ма- 
Гічною" силою Христових слів та між моральною вартіетю 
священика (котрий виголошуе ті слова), між сакраменталь
ною властю священика і між його прошениям, вираженим 
у епіклезі, з часом мусіла також на Сході розвиватись — на
ходити на думку. Отже не дивно, коли також на Сході з ча
сом найшлися такі представники Церкви, котрі акцентували 
силу Христових слів в Літургіі незалежно від епіклези.

Іван Маро, антіохійський патріярх (в VII. ст.) в своій 
„Ехрозіііо шіпізіегіі оЫаііопіз Э. ЛасоЬі арозіоіі", так харак- 
теризуе Христові слова в Літургіі: „шузііса паггаііо ас ѵ і ѵ і- 
Иса, сопзесгаіогіа ѵегЬа, диіЬиз согриз еі зап- 
§иіз Баіѵаіогіз позігі сопіісііиг еі зиЬзіапііае шиіапіиг... 
1§ііиг з і а і і ш аідие засегбоз ех регзопа Баіѵаіогіз
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позігі ѵегЬа Паес ргоіегі: Нос езі согриз клеит, рапіз іп 
согриз Ботіпі позігі еі ѵіпі тіхіит іп ещздет ргеііозит 
зап§иіпет ігапзтиіапіиг, еііатзі зресіез гетапеапі"1).

4) Сар. 30. іп Аіоуз. Аззетап. сой. Ііі. і. V. (Норре, стр. 237).
2) Сотшепіаг. іп сар. II. ессіез. йіегагсй. 8. Ріопузіі. (Норре, 

стр. 237).
3) О. с. стр. 46.
4) О. с. стр. 149.

Монофізитський епископ Іван з Дари (VIII. ст.) називае 
Христові слова „ргесез беііісае": „Іпсіріі аиіет диі шіпізігаі 
еі гереііі ргесез б е і I і с а„з, согриз зсііісеі еНі- 
сіепіез еі зап^иіпет Беі. Ргесез ѵего беііісае зипі, 
^иае а ропіііісіЬиз Іаибаіае зипі, еі тузіісіз тіпізіегііз і п- 
зегіа зесипбит еѵап§е1іит еі арозіоіит. 
Еѵап^еііит епіт бісіі: ассеріі Лезиз ранет, Ьепесііхіі..."2)

Не е виключене, що отся струя з Риму передісталась 
на Схід. Се навіть дуже правдоподібне.

В тім самім часі на Сході вже усталився й противний 
пог ляд, якого православна Церква до нині придержуеться,— 
а саме: що евхаристійне переествлення наступав підчас епі- 
клвзи діланням св. Духа. Усталив сей погляд не хто инший, 
а сам св. I в а н Дам а с к и н (| около 750. р.).

Слушно замічуе Норре, що отсі пояснения Дамаскина 
„ЬеапзргисИеп еіпе йоііе Вебеиізаткеіі, ѵѵеіі зіе аіз баз 2и- 
заттеп§еіаззіе Кезиііаі бег хѵіззепзсйаШісЬеп Беѣгепіуѵіске- 
1ип§ бег егзіеп асііі ЛаЬгкипдегіе, ѵѵеіске ]а іп ікт ікгеп 
АЬзсЫизз еггеісЬі, Ьеігаскіеі хѵегсіеп тйззеп".3)

Також Русснак признав, що „тѣмъ важнѣе ученіе св. 
Іоанна Дамаскина, что онъ уже систематически зани
мается богословіемъ".4)

Ось виклад Дамаскина:
„Якщо слово боже живе й успішне (еИісах, Свр. 4. 12) 

і Бог усе сотворив, що хотів; якщо він сказав: нехай ста- 
неться світло, і сталося; нехай станеться звід небесний, 
і стався; якщо словом Господа небеса утверджені й подихом 
його вся і’х сила...; якщо його волею саме Слово (Бо§оз) 
сталося чоловіком і з чистого та непорочного лона свято! 
і заодно Діви без людського співділання утворилося тіло: чи 
отже не може він хліб перетворити в свое тіло, а вино з во
дою в свою кров? Він сказав в первопочині: нехай земля 
видасть зі себе зелену траву, й до нині, бо дощ приходить 
(тоБ ѵетоѵ 'уеѵоиеѵоѵ), ростить 11, змушуючи й скріплюючи іі 
божеським приказом. Бог сказав: се е тіло мое, і: се е кров 
моя, і: се робіть намою память, і його всесильним прика
зом (розпорядженням) се діеться, доки він не верне (бо так 
він сказав: доки він не верне); і приходить дощ на
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н о в и й засів через епіклезу, (приходить) о с і н ю- 
юча сила с в. Духа (хаі уіѵ&ѵаі ѵетбд т/? хоігг/ гаѵтщ уесодуіа 
діа ъяіиктрешд, т) тоъ ауіоѵ лѵеѵ[мхтод іліб'/лаСоѵаа дѵѵа[ліс;). 
Бо як Бог усе, що зділав, зділав силою св. Духа, так і тепер 
ділае силою св. Духа, що перевисшуе природу і тільки для 
віри се понятливе. Як се мае статися, каже Преев. Діва, коли 
я мужа не знаю? Ангел Гаври’іл відповідае: Св. Дух зійде 
на тебе і сила Вишнього осінить тебе. I тепер питает, як 
хліб стае тілом Христовим, а змішане вино кровю Христовю?

I я також тобі кажу: с в. Дух сходить і ділае 
те, що перевисшуе слово і розум".1)

*) Ое Ше огіЬосіоха ІіЬ. 4, с. 13. (Норре, стр. 46—48).
2) АпііггИеііса сопіга ЕизеЬіит сар. ХЬѴ (Норре, стр. 45).
3) Тільки на Соборі в Фльоренціі 1439 р. Церква, як така, заби

рала слово про се, а як і оскільки, про се буде мова опісля.

Точно, так само виказуеться Дамаскин і на инших мі- 
сцях: хліб і вино перетворюються в Христове тіло і в Хри
стову кров „через епіклезу і прихід св. Духа“.

Опісля подрібнійше розважимо отсей глибокий виклад 
Дамаскина, а покищо піднесемо тільки головні його моменти: 
а) Дамаскин акцентуе не слова Христові, як такі, але д і л о 
Христове — себто установления Преев. ЕвхаристіТ влучно 
з приказом „се робіть на мій спомин", (як Бог у перво- 
віці сказав, нехай земля видасть зі себе траву, і земля по- 
стійно слухае його слова, подібно й Христові слова „се е тіло 
мое...* мають постійну силу); б) одначе щоби се діло нині 
для нас принесло плід, то з одного боку треба нового 
б о ж о г о акту (як треба дощу для росту трави) — себто 
приходу св. Духа на предложен! дари, а з другого боку 
треба н а ш о і с п і в п р а ц і (як треба хліборобови управляти 
поле, щоби родило), що діеться в епіклезі; в) отже е п і- 
клезаесущнавпроцесі евхаристійного пе- 
реествлення — освячення вЛітургіі’ насту
пав саме підчас епіклези ізадля неі' (бо за- 
вдяки іи сходить св. Дух на предложен! дари і переествлюе 
Тх). Св. Нікифор (|828) отсей погляд Дамаскина вже називае 
„найпевнійшою віро ю“.2 3 *)

Ось так на Заході і на Сході майже в тім самім часі 
зовсім непомітно розвинулись противні погляди на 
епіклезу — властиво: на процес евхаристійного переествлення. 
Кажемо „непомітно", бо в практиці навіть тоді, коли насту
пив роздор між церковним Сходом і Заходом, отсі погляди 
не приходили до вислову — ані Схід не обвинював Римлян 
у тому, що іх ЛітурГія не важна, ані Захід не обвинював 
православних у тому. Піднесене противенство й доси не вий- 
шло поза рамці чисто ш к і л ь н и х противенств.8)*
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Певно кождий неабияк здивуеться, коли тепер наведемо 
висновки, до яких дійшов о. Русснак по розваженню тих місць 
зі св. Отців, що відносяться до епіклези — зглядно до про- 
цесу літургічного освячення.

„Отсюда слѣдуетъ, что мнѣніе несоединенныхъ бого
слововъ объ освящающей сылѣ епиклизиса есть мнѣніемъ 
болѣе поздныхъ столѣтій, ученіе же св. Матери Православно- 
Католической Церкви всегда тоже самое, т. е. оно приписы
ваетъ силу пресуществленія исключительно словамъ Спаси
теля: „Сіе есть тѣло мое“ и „Сія есть кровь моя“ х)

„I. Всѣ св. Отцы — безъ исключенія учатъ, что пресу
ществленіе честныхъ даровъ совершается словами Спасителя: 
„Сіе есть тѣло мое* и „Сія есть кровь моя“.

II. Нѣтъ ни однаго св. Отца, который предполагалъ бы, 
что освященіе хлѣба и вина производится „н е“ словами Іисуса 
Христа: „Сіе есть тѣло мое* и „Сія есть кровь моя“.

V. Слѣдовательно ни одинъ св. Отецъ не учитъ, что при- 
существленіе хлѣба и вина совершается епиклизисом*.* 2)

') О. с. стр. 156.
2) ІЬІО. 160-161.

Ані одна з тих тез не е стійна (III. і IV. тези пропу
скаемо, б>) вони нічого не кажуть). Розмеження, яке ми по- 
тягнули між старовічними й середновічними св. Отцями 
і церковними письменниками, е наше, і нехай свідчить само 
про себе. На всякий випадок, хочби до яких льогічних скрай- 
ностий річ натягати, не можна всіх св. Отців без виТмку за
числити до визнавців тоТ думки про епіклезу, яка то думка 
з бігом часу поширилася на Заході, але й донині не дочека- 
лась здогматизовання. Навіть у деяких, нині вже догматич- 
них річах, між св. Отцями ще не було повноі згоди; а при- 
писувати всім св. Отцям без виТмку думку, яка е тільки 
шкільною думкою (зепіепііа 1Ьео1о§огиш), тай приписувати 
іТ св. Отцям всупереч історичним матеріялам — се е або гру
бою наі'вністю, або грубою тенденційністю. Друга теза о. Рус- 
снака наскрізь софістична (йеіегогеіезіз). Авжеж він засад- 
ничо розправляе про епікаезу, саме Гі вартість піддае під 
сумнів і таки відкидае іі, отже він мав би доказати: що св. 
Отці — так само, як він — учать, що літургічне освячення 
хліба і вина здійснюеться без епіклези — чито: „не“ епі- 
клезою. Але між старовічними св. Отцями нема ні одного та
кого, котрий сього вчив би. Отже геіощиео аг^ишепіиш! Як 
дальше справа розвинулася, се вже для нас відоме.

Якимже способом о. Русснак міг прийти до таких ви- 
сновків? Він страшенно дешево купуе свій товар... Всякий 
наймарнійший позір він уже бере за „доказ“; де тільки який



св. Отецъ наводив Христові слова, хочби й не ті, які для 
о. Русснака саме потрібні, се Др. Русснак — без огляду на 
все инше — вже бере як „доказ", що сей св. Отецъ з ним 
однаково думае. Для ілюстраціі наведемо бодай одно місце:

„Климентъ Александрійскій пишетъ: „Идите, говоритъ, 
мою плоть и пійте мою кровь. Эту то собственную пищу по
даетъ намъ Господь, раздавая (свою) плоть и (свою) кровь." 
Этими словами Климентъ одновременно высказываетъ и то, 
что какъ Іисусъ Христосъ, пріемъ хлѣбъ, сказалъ, что это 
есть плоть, самъ пресуществилъ хлѣбъ въ св. свое тѣло, такъ 
и теперь, при употребленіи этихъ самихъ словъ, существо 
хлѣба перемѣняется въ тѣло Христове, а вино въ Его кровь".1) 
Деж тут слова „се е тіло мое — се е кров моя", котрі саме 
і виключно для о. Русснака потрібні? 2) Де тут згадка про 
те, яким способом літургічне переествлення наступав? де ви- 
ключення епіклези?... Нічого нема, а о. Русснак всежтаки на
ходить усе, що йому потрібно. Де знов св. Отці надто ви- 
разно акцентують важність епіклези, там Др. Русснак те 
місце пропускав. Так пр. говорячи про відношення св. 
Василія Вел. до епіклези (на стр. 141—142), цілковито за- 
мовчуе того слова, що епіклеза „мае велику силу", а зате 
наводить такі слова св. Василія, які до епіклези ні пришити, 
ні прилатати.

*) ІЬісі. стр. 141.
2) Слова ..се е тіло мое" і „і'жте.мое тіло“ не е — особливо зі 

становища о. Русснака — рівнозначні. „Іжте тіло мое" — се означав вже 
с к і н ч е н у консекрацію, а „се е тіло мое" означав саме консекрацій- 
ний процес.

Авжеж найбільшу мороку мав о. Русснак з Дамаски- 
ном, щоби навіть його накрутити на свое. Так попереставляв 
тай попропускав його характеристичен слова, що приходиться 
читачеви хиба тільки раменами здвигати... Те місце, де Да
маскин говорить про епіклезу, як про „новий засів", цілко
вито пропущене... Як назвати такий спосіб „локазування" — 
а ще до того в справах віри? Хто надто дешево купуе то
вар, сей або себе, або других обманюе..

Мабуть ні один латинський автор не упорався з епікле" 
зою так безкритично, як уніят о. Русснак. Психольогічно зро 
зуміле, чому саме уніяти, коли хочуть „пописатися" своім „чи 
стим і повним" католицизмом, дуже часто грішать тенден- 
ційністю, безкритичністю, — чито загалом „дешевістю".

Згадаемо ще одного такого — Д-ра Мікуляша, Белико
ва радинського крилошанина. Ось як він собі легко радить, 
щоби переперти свою тезу: „Саеіегит сит іп рІигіЬиз огіеп- 
іаііит Ьііиг^ііз, ргоіаііз СЬгізіі ѵегЬіз, рориіиз іттебіаіе 
іаіеаіиг, зе сгебеге ѵеге еззе согриз СЬгізіі, диод а засег-
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доіе сопзесгаіит езі, иі ѵісіегі роіезі арид Кепаидоііит ѵа- 
гііз іп Іосіз, ргаезегііт і. I. ра§. 517, регзрісиит езі, Огіеп- 
іаіез поп сгедеге іпѵосаііопет Зрігііиз Запсіі, циае іп іііогит 
Ьііиг^ііз зикзериііиг, песезагіат еззе ад ѵаіогет сопзесгаііо- 
піз, ео тіпиз еззе іогтат сопзесгаііопіз".1)

9 Вг. Мікиіаз: Ьііиг§іае 8. Іоаппіа Скгуа. іпіегргеіаііо — М. Ѵага- 
діпі, 1903. ра§- 133 (Русснак, стр. 100).

2) Кепаий. о. с. Т. I. Стр. 490.

Здаеться, що там справа вирішена, як кажеться, „од
ним почерком пера“... Але се а) тільки дрантивий софізм, 
коли прикмету д е я к и х членів приписуеться в с і м членам 
того роду, хоч справа ясна, що вони то! прикмети не мають. 
б) Д-р Мікуляш покликуеться тут на канон етіопсько! Лі- 
тургіі (після Вепаидоі-а), але — яка іронія для о. Мікулаша! 
— отсей канон якнайнагляднійше підтверджуе виклад Дамас
кина про епіклезу. Священик евангельскими словами згадуе 
Тайну Вечеру, і по Христових словах „Ніс рапіз езі согриз 
теит... іп гетіззіопет рессаіогип" нарід відповідае:

„Атеп. Атеп. Атеп. Сгедітиз еі сегіі зитиз, Іаидатиз 
іе, Ботіпе Неиз позіег, кос езі ѵеге, еі ііа сгедітиз, согриз 
іиит“. А по словах „Зітііііег саіісет... рго гедетрііопе тиі- 
іогит" нарід відповідае: „Атеп. Ѵеге езі зап^иіз іииз, сге
дітиз.“

Священик (зараз потім): „Еі риоііезсштщие ід іесегіііз, 
тетогіат теі іасіеііз".

Нарід: „Могіет іиат аппипііатиз, Ботіпе, еі гезигге- 
сііопет іиат запсіат сгедітиз, азсепзіопет іиат еі адѵеп- 
іит іиит зесипдит, го§атиз іе, Эотіпе Нейз позіег, кос 
ѵеге ііа еззе сгедітиз".

Священик (зараз потім)* „Кипе еііат, Эотіпе, тето
гіат а^епіез тогііз еі гезиггесііопіз іиае, оИегітиз ііЬі кипе 
рапет еі кипе саіісет, §гаііаз а§епіез ііЬі... Ко§атиз іе, 
Ьотіпе, еі дергесатиг іе, иі тіііаз запсіит Зрігііит еі ѵіг- 
іиіет зирег кипе рапет еі зирег кипе саіісет, іасіаірие 
иігитдие согриз еі зап^иіпет Оотіпі еі Заіѵаіогіз позігі Лези 
Скгізіі".2) На підставі контексту очевидна річ, що те „кос 
езі ѵеге согриз іиит — ѵеге езі зап§иіз іииз, сгедітиз", що 
нарід доповідае, відноситься не до предложених дарів, але 
до евангельського оповідання про Тайну 
Вечеру, про що найвиразнійше свідчать: а) те трете „кос 
ѵеге ііа еззе сгедітиз", яке відноситься до Христово! смерти, 
воскресения й другого його приходу; б) слова священика, які 
творять епіклезу. Признае те й той сам Кепаидоі, на котрого 
книжку Д-р Мікуляш покликуеться: „Ьіхітиз іп поііз ад 
кипе Ьііиг^іае Іосит, іііид (зн. відповідь народу
„сгедітиз ѵеге ііа еззе") поп іат ад сопіеззіопет ѵегае ге-
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аіізрпе ргаезепііае согрогіз СНгізІі, циапі ад арргоЬаііопет 
еі Идет Іоііиз огаііопіз ех Еѵап§е1іо сопіехіае, ѵідегі геіе- 
гепдит".1) Згадавши Тайну Вечеру й розбудивши віру вір- 
них, священик переходить до теперішньости („пипс еііат...“), 
і просить, щоби св. Дух перетворив предложен! дари в тіло 
і кров Христову. Отся звязь вповні раціональна. Вперед 
треба вірити, що Христос на Тайній Вечері дійсно перетво
рив хліб у свое тіло, а вино у свою кров, і треба духово 
злучитися з тою першою, корінною Тайною Вечерою, 
шоби приступити до теперішнього літурГічного освячення 
іп сопсгеіо.

II

Східні ЛітургіТ й епіклеза
Очевидна річ, що всяка шкільна теорія про епіклезу — 

зглядно про літургічне переествлення — повинна бути узгід- 
нена з текстами старинних Літургій. Вона повинна в и п ли
ва т и з тих текстів, бож і’і ціллю е не щось иншого, як зра- 
ціоналізувати (т. з. шкільним способом представити) те, що 
літургічні текста представляють життевим способом. Не сміе 
отже шкільна теорія робити насильства ЛітургіТ, викривляти 
або підважувати ті елементи, які Літургія наводить і акцен- 
туе. Авжеж ми повинні вчитися правильно!’ христіянськоі віри 
від творців літурГічних текстів (між якими перші з цілою 
певністю були апостоли), а не, щоби ми іх учили то!’ віри... 
I та теорія буде найліпша, котра буде в найбільше природ- 
ній і повній гармоні! з у с і м и текстами старинних літурГіч
них канонів.

Ось таку засаду ставимо на чолі наших розважань літур
Гічних текстів. „Ьех огапді езі Іех сгедепді".

Насамперед мусимо точнійше усталити, що треба розу- 
міти під епіклезою. В наших Літургіях епіклеза так предста- 
вляеться:

В Л і т у р г і ’і Василія В.: „Тебѣ молимся и Тебе при
зываемъ, Святе святыхъ, благоволеніемъ Твоея благости прі
йти Духу твоему Святому на ны и на предлежащыя дары 
сія, и благословити я и освятити и показати —

(священик благословлячи хліб:} Хлѣбъ убо сей самое чест
ное тѣло Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа,

(длагословлячи чашу:} Чашу же сію самую честную кровъ 
Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа,

(благословлячи обое:} Излі'яную за животъ міра и спасеніе."

ІЬІѢ стр. 228.
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В Л і т у р Г і і I в а н а 3 о л от.: „Сще приносимъ Ти 
словесную сію и безкровную службу, и просимъ и молимъ 
и мили ся дѣемъ: низпосли Духа твоего святаго на ны и на 
предлежащия дары сія —

(священик длагословлячи хдіб:) И сотвори убо хлѣбъ сей 
честное тѣло Христа твоего,

(благословлячи чашу:) А еже в чаши сей, честную кровь 
Христа твоего,

(благословлячи обое:) Преложивъ Духомъ твоимъ свя
тымъ/

Тропар „Господи, иже пресвятаго твоего Духа", разом 
зі своі'ми стихами, всунений у первісний текст епіклези десь 
аж по XII. століттю.х)

Його зміст дуже влучно годиться зі змістом епіклези, 
і приписаним трьом поклонам при епіклезі надае більшу дра- 
матичність. Слова „преложивъ Духомъ твоимъ Святымъ" пи- 
томі тільки ЛітурГй Івана Золотоустого, відки пізнійше пе- 
редісталися також до ЛітурГіТ Василія Вел.* 2)

9 Гл. Вот Р.— Г Могеаи, О. 8. В.: Ье Ьііиг^іез ЕисЬагізіічиез. 
Вшхеііез—Рагіз, 1924. Стр. 144.

2) Грецький (православний) Служебник, виданий патіяршою типо
графіею в Царгороді 1895. р., мае такі тексти епіклези, як ось ми і'х на
вели (без тропаря „Господи, иже пресвятаго твоего Духа").

Священик по виголошенню Христових 
слів і по згадці Христових страстий, смерти, 
воскресения й другого його приходупросить 
„Господа", щоби зіслав св. Д'у х а „на нас і на 
предложен! дари" і щоби ті дари перетворив 
в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа. Ось се зміст і змисл 
епіклези.

Насуваеться питания: Якжеж маеться справа з епікле- 
зою в инших Літургіях? Чи епіклеза е в усіх Літургіях? Чи 
И льогічний вигляд всюди такий самий, або може инакший?

Св. Отці, як ми бачили, не дають нам оконечного поя
снения епіклези, бо старші властиво тільки повторюють те, 
що в літургічному (свойому) каноні находили, а пізнійші (св. 
Ізидор з Севіллі і св. Іван Дамаскин), бодай як здаеться, су- 
перечать собі. Мусимо отже самі розважити літургічні ста- 
ринні текста, й шукати розвязки.

Занайстарші уходять т. зв. „Літургія Апостольських Кон- 
ституцій“ і Літургія св. Апост. Якова, що була Літургіею 
давно! ерусалимсько! Церкви. В першій з тих Літургій епі
клеза коротка, без усякоТ драматично! акціТ.

„...ііЬі ге§і еі Эео рапет Ьппс еі саіісет Ъипс оИегі- 
тиз... еі розсітиз іе, иі зирег Ьаес допа іп сопзресіи іио рго-
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розііа ріасаіе гезрісіаз, іи, диі пиіііиз іпді^ез Веиз, еі Ьепе- 
ріасеаз іп еіз ад Ьопогет СЬгізіі іиі, а і ч и е зирга Нос 
засгііісіит тіііаз запсіит і и и т 5 р і г і і и пц і е- 
зіет разіопит В о т і п і Лез и, иі е х Ь і Ь е а і (а/го- 

ранет Ь и п с согриз С Ь г і з і і іиі еі саіісет 
Ьи'пс зап§иіпет СЬгізіі іиі, ^ио рагіісірез ііііиз ад 
ріеіаіет сопіігтеніиг, гетіззіопет рессаіогит сопзедиапіиг, 
діаЬоІо еіизцие еггоге ІіЬегепіиг, Брігііи запсіо геріеапіиг, ді- 
§пі СЬгізіо іио ііапі, ѵііат аеіегпат ітреігепі, іе ііііз ге- 
сопсіііаіо, Вотіпе отпіроіепз".1)

г) Цитуе Др. Русснак, стор. 29—30.
2) О. с. Т. I, ра^. 221.
3) Меззе ипд РазсЬа — ѵоп Вг. Сизіаѵ Віскеіі, аиззегопіепіі. Рго« 

іеззог дег огіепіаі. РЬі1о1о§іе хи Мйпзіег. Маіпг 1872. Стр. 138.

Вираз „явити" предложен! дари тілом і кровю Г. Н. Ісуса 
Христа без усякого сумніву значить те саме, що „створити", 
„зділати", як се в ЛітурГіТ Василія Вел. виходить з контексту. 
Так ясуе сей вираз і Вепаидоі, один з найкрасших знавців 
східних Літургій: „Бесипдит іііаз ге§и1аз, сит іп ина Сгаеса 
1е§ітиз лоі/грг], іп аііа іп аііа аѵадеі^гр диЬііаге поп
Іісеі, циіп еатдет отпез зі§пііісаііопет ЬаЬеапі, петре ѵе- 
гае геаііздие ігапзтидііопіз, циае еііісіаі допа ргорозііа аіі- 
Зиід еззе, циод ргіиз поп егапі, еі иі іп ірза Ьііищіа діеі- 
іиг, іпѵізіЬіІіа ех ѵізіЫІіЬиз".2)

Се і е сущною прикметою епіклези, що в ній про
симо Бога, щоби він (зіеланням свойого св. Духа) предло
жен! дари „переложив", себто п е р е е с т ви в, п е ре- 
творив в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа.

Між авторами, що писали про епіклезу, стрічаються де- 
коли смішно плиткі й невірні погляди про саму суть епі
клези. Так пр. пише Віскеіі: „Моей ѵѵагеп епдІісЬ еіпще 
ХѴогіе йЬег діе Апгиіип§ дез Ьеііщеп Оеізіез хи Ьетегкеп. 
Ез ізі зсЬхѵег Ье§геіШсЬ, ѵѵіе тап аиз діезег §апх еіпіасЬеп 
Баске, діе пиг зсЬізтаіізсЬег Тгоіх хи еіпег \ѴаИе ^е§еп діе 
КігсЬе хи ѵегхѵепдеп зігеЬіе, еіпе зо §гоззе 5сЬ\ѵіегі§кеіі §е 
тасЬі Ьаі. Вепп \ѵепп тап діе Рогтеі дег сІетепііпізсЬеп 
Ьііиг^іе ипЪеіап§еп ЪеігасЬіеі, зо ІеисЬіеі ет, дазз зісЬ \ѵе- 
пі^зіепз іп ійг діе Ерікіезе §аг пісЬі аиі діе \Ѵапд1ип§ Ье- 
хіекі. Вепп Ьіег лѵігд дег Ьеі1§е Сеізі пісЬі §еЬеіеп, діе ОЫаіа 
іп деп ЬеіЬ ипд даз Віиі СЬгізіі хи ѵепѵапдеіп, зопдегп зіе 
аіз зоІсЬе „егзсЬеіпеп хи Іаззеп." Ыип хѵегдеп діе Еіетепіе 
х\ѵаг іп СЬгізіі ЬеіЬ ипд Віиі ігапззиЬзіапііігі, ігеіеп аЬег еЬеп 
пісЬі аіз зоІсЬез іп діе „ЕгзсЬеіпип^". Боіііе аізо дигсЬ діезе 
АѴогіе діе АѴапдІшщ Ьехѵігкі чѵегдеп, зо хѵйгде дег Ьеііще 
беізі ит еідѵаз §еЬеіеп, хѵаз §аг пісЬі егіоі^і." 3) Слушно глу- 
зував собі Кепаидоі (*1646 720) з таких авторів, одначе вони
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якось не берутъ собі того до серця: „Шіиз і§ііиг огаііопіз 
(себто епіклези) зепіепііат біѵегзіз іпіегргеіаііопіЬиз, диагит 
зіаге пиііа роіезі, сігситѵепіге, Ессіезіат ргобеге езі, пе 
диіб гесепііошт циогитбат ТИеоІо^іа беігітепіі саріаі".1) 
Золоті слова! Ми іце покличемось на них і на инших місцях. 
Літургія св. Якова мае довгу і драматичну епіклезу, бо і дія- 
кон і нарід берутъ у ній участь (вона виголошувалась не 
тихо, як у нас, але голосно). По згадці Христово! смерти, 
воскресения і другого його приходу голосить:

Н О. с. Т. И., ра§. 93.
2) Кепаисіоііиз о. с. Т. II., ра§. 32—33.

„Піасопиз: С)иаш іеггіЫІіз езі Паес Нога! С^иат іі- 
тепбит іетриз ізіиб, бііесіі теі, рио Зрігііиз ѵіѵиз еі зап- 
сіиз ех ехсеізіз зиЫітіЬиз соеіі абѵепіі, безсепбіі еі іПаЬііиг 
зирег ЕисИагізііат Папе іп запсіиагіо розііат, еатдие зап- 
сШісаі! Сит Итоге еі ігетоге езіоіе, зіапіез еі огапіез. Рах 
поЬізсит зіі еі зесигііаз Беі, Раігіз отпіит позігит, сіате- 
тиз еі бісатиз іег: Кугіе еіеізоп.

Засегбоз іпсііпаіиз біеіі Іпѵосаііопет 
Зрігііиз запсіі: Мізегеге поЬіз Бейз, Раіег отпіроіепз, 
еі тіііе Зрігііит іиит запсіит, Потіпит ѵіѵііісапіет, риі 
ііЫ іЬгопо аедиаііз езі еі Еіііо аедиаііз ге§по, сопзиЬзіапііаІіз 
еі соаеіегпиз; риі Іосиіиз езі іп Ье§е еі РгорЬеііз еі Иоѵо 
Тезіатепіо іио; диі безсепбіі іп зітііііибіпе соІитЬае зи
рег Потіпит позігит Лезит СИгізіит іп Логбапе Питіпе; 
циі безсепбіі зирег Арозіоіоз запсіоз іп зітііііибіпе 1іп§иагит 
і§піз.

Рориіиз: Кугіе еіеізоп (іег).
Засегбоз: ІЛі абѵепіепз еИісіаі рапет ізіит согриз 

ѵіѵііісит, согриз заіиіаге, согриз соеіезіе, согриз апітаЬиз 
еі согрогіЬиз заіиіет ргаезіапз, согриз Потіпі Пеі еі Заіѵа- 
іогіз позігі Леей СЬгізіі: іп гетіззіопет рессаіогит еі ѵііат 
аеіегпат ассіріепііЬиз іііиб.

Рориіиз: Атеп.
Засегбоз: Еі тізіит циоб езі іп Нос саіісе, еііісіаі 

запстиіпет Тезіатепіі Моѵі, зап^иіпет заіиіагет, зап^иіпет 
ѵіѵііісит, зап§иіпет соеіезіет, зап§иіпет апітаЬиз еі сог
рогіЬиз заіиіет ргаезіапіет, запишет Эотіпі Эеі еі Заіѵа- 
іогіз позігі Лези СЬгізіі: іп гетіззіопет рессаіогит еі ѵііат 
аеіегпат зизсіріепііЬиз іііит.

Рориіиз: Атеп.
Засегбоз: ІЛ зіпі поЬіз еі отпіЬиз, циі ех ііііз ассі- 

ріепі, ііздие сотпитісаЬипі, аб запсіііаіет апітагит еі сог- 
рогит...“2)

Форма епіклези, що находиться в наших ЛітурГіях Ва
силія Вел. і Івана Золот., коли вилучити з не! тропар „Го-
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споди, иже пресвятаго твоего Духа" з його стихами, стано- 
вить наче „перекутню" чито типову форму всіх варіянтів епі- 
клези в східних Літургіях. А епіклеза приходить 
у всіх Літургіях христіянського Сходу, як се 
видно з літургічних текстів, що іх видав Кепаидоі, і як він 
сам про се свідчить: „Наес езі іпзщпіз іііа Огаііо, диат 
отлез Огіепіаіез Ьііиг^іае гергаезепіапі, 
Чиа детит ргопипсіаіа, отпе діѵіпит сопзесгаііопіз ориз рег- 
іесіит еі сопзиттаіит еззе іпіеііі^ііиг".*)

6 тут ЛітурГіТ з. Вазіііі, з. Сйгузозіоті, з. Оге^огіі, з. 
Сугіііі, з. Ар. еі Еѵ. Магсі, Хузіі Рарае Котапі, з. Сіетеп- 
ііз Котапі, з. Лиііі Рарае Котапі, з. Реігі ргіпсіріз Арозіо- 
Іогит, з. Лоаппіз Еѵап^еіізіае, диодесіт Арозіоіогит, диат 
огдіпаѵіі Ьисаз Еѵап§е1ізіа, з. 1§паііі і т. д.

Др. Русснак (на стр. 34) наводить „Отрывокъ коптской 
анафоры" як примір, де в східному літургічному каноні н е- 
ма епіклези. Зачинаеться той „отрывокъ" словами: „(^)иа 
епіпі посіе іе ірзшп ігасіііигиз...", а кінчиться словами: „(^ио- 
ііезситчие епіт тапдисаѵегіііз рапет Йипе еі ЪіЬегіііз Йипе 
саіісет, аппипііаЬіііз тогіепГ. Др. Русснак зсилаеться при- 
тім на Петровського Александра: „Лит. Вост. Церкви, С. Пе- 
тетербургъ 1897. Приложеніе III., стр. 60.“ Сього автора я не 
маю під рукою, алеж тут ходить тільки про фрагмент, 
а фрагмент не може мати ніяко’і доказово’і сили тим сво’ім 
міецем, якого він н е міетить. Кепаисіоі мае три повні коптій- 
ські ЛітурГіТ, св. Василія Вел., св. Григорія і св. Кирила, однак 
у всіх. е — а дотого дуже розвинена, драматична — епі
клеза.

При Літургіях св. Діонизія Ареопагіта і св. Марути Др. 
Русснак наводить тільки Христові слова, ні словечком 
не^згадуючи про епіклезу, • що в них міститься, 
і ликуе: „Этотъ текстъ является отчетливымъ и рѣшитель
нымъ доказательствомъ ученія св. Матери Православно-Каѳо
лической Церкви, учащей, что пресуществленіе даровъ про
исходитъ при произношеніи словъ Іисуса Христа, а не епи- 
клизиса" (стр. 35).

А прецінь ті ЛітурГіТ належать до того типу, що мае 
широко розвинену й драматичну епіклезу.* 2) Що білыпе! Др. 
Русснак сам наводить епіклезу з ЛітурГіТ св. Григорія Наз.: 
„Ти, Потіпе... тіііе зирег поз §гаііат Зрігііиз іиі запсіі, диі 
запсіііісеі еі ігапзіегаі йаес допа ргорозііа іп сог- 
риз еі зап^иіпет заіиііз позігае. Еі Пипс диідет рапет іа- 
сіаз согриз іиит запсіит, Потіпе Пеиз еі Заіѵаіог позіег 
Леей Сйгізіе... Еі гигзиз Йипе саіісет—зап^иіпет ргеііозит

Э ІЬій. Т. I., ра§. 218.
2) Гл. Репаікіоііиз о. с. Т. II., ра§. 205 -206 і 263—264.
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Тезіатепіі іиі поѵі...* I заключав: „Здѣсь также нѣтъ 
епиклизисасв. Духа, но умоляеться Спаситель Іисусъ 
Христосъ. Эта литургія является примѣромъ такъ називае- 
маго призыванія къ Іисусу Христу* (стр. 35).

Авжеж у тій епіклезі просить священик —так само, як 
і в наших Літургіях, щоби „Г о с п о д ь“ зіслав свойого св. 
Духа, і через нього переествив предложен! дари.

Когож треба розуміти під „Господом*? Певно Бога вза- 
галі (без дистинкціі осіб). Деякі ЛітурГіі тут більше вису- 
вають на чільне місце Бога—Отця, инші знов Бога Сина. 
Алеж се не становить ніякоі догматично! ріжниці, бо отсе 
висунення то першоі, то другоі Божоі особи не е „рег ехсіи- 
5Іопеш“, тільки „рег аЬзігасііопет*.

Ще більше безкритичним показуеться др. Русснак на 
стр. 44—45 (в нотці), де наводить текст ЛітурГіі св. Івана 
Золот., як вона находиться в сирійській мові: „5 а с е г б о з 
і п с 1 і п а і и з б і с і і Іпѵосаііопеш Б р і г і і и з з а п- 
сі і: Рег зирріісаііопет аб іе іасіат, Ботіпе Бейз раіег 
отпіроіепз, Брігііиз іииз еі ѵігіиз іиа запсііПсаігіх гедиіез- 
саі зирег Ьос запсіит, еі запсіііісеі оЫаііопез ізіаз, еі 
ЬаЬііеі зирег Нос ѵіпит еі ііапі ипит согриз еі зап^иіз 
ипі^епііі Ріііі іиі рег ѵігіиіет іиат еі Брігііиз іиі запсіі.

Басегбоз: Ехаибі те.
Рориіиз: Кугіе еіеізоп (іег).
Басегбоз еіеѵапз ѵосет: Согриз диібет Нос 

Спгізіі Эеі позігі Г і а і іп рі§пиз ѵііае аеіегпае...“
I заключав Др. Русснак: „Этотъ текстъ призыванія явля

ется доказательствомъ ученія, что пресуществленіе происхо
дитъ только при помощи словъ Спасителя, ибо въ немъ есть 
просьба не объ освященіи хлѣба и вина въ Тѣло и Кровь 
Христовы, но о ниспосланіи св. Духа, въ залогъ вѣчной жи
зни, въ исполненіе обѣщаннаго...* В кождій ЛітурГіі по^ епі
клезі слідуе просьба, щоби тіло і кров Г. Н.^ I с. 
Христа були для нас тим, на що вони Спаси т е- 
лем установлені іпризначені — „во оставленіе грѣ
ховъ, въ приобщеніе святаго твоего Духа, во исполненіе цар
ствія небеснаго...“ (Івана Золот.) Алеж отся точка нашоіпросьби 
не вичерпуе епіклези. Першою і властивоюточкою епікле- 
стичноі просьби е: щоби Бог (через св. Духа) предложен! 
дари переествив в тіло і кров Ісуса Христа. А отся просьба 
найвиразнійше висказана також в сирійському тексті ЛітурГіі 
Івана Золот. (еі запсіііісеі... еі ііапі...).

Тим ми заразом щораз подрібнійше пізнаемо характер 
епіклези. В деяких Літургіях е подвійна епіклеза: 
одна перед словами Христа, друга по тих словах. Так пр. 
в ЛітурГіі св. Кирила Алекс, зараз по „Бапсіиз, Бапсіиз, Бап-



33

сйі8“ священик молиться: „Ѵеге ріепі зипі соеіі еі іегга §1о- 
тіа іиа запсіа рег Ріііит іиит ипі§епііит, Вотіпит, Пейт, 
Заіѵаіогет еі Ке§ет позігит отпіит Лезит Сйгізіит. 1т- 
ріе й о с з а с г И і с і и т іиит, Ботте, Ь е п е д і с і і о- 
пе, ц и а е а іе езі, рег ііарзит зирег і 11 и т 8рі- 
гііиз іиі запсіі, Т а т е п, еі Ьепедісііопе Ьепе- 
д і с, Т атеп, еі ригііісаііопе ригіііса, | а т е п, 
й а е с допа іиа ѵепегапда ргорозііа согат 
іе, Пипс рапет еі Ь и п с саіісе т.“ 9

Подібно в ЛітурГіТ св. Марка: „8асег доз тузіе- 
г іа запсіа зі§паси1о сгисіз зі§паі, дісепз:

„Ріепит епіт геѵега езі соеіит еі іегга §1огіа іиа рег 
тапііезіаііопет Вотіпі еі Оеі еі Заіѵаіогіз позігі Леей Сйгі- 
зіі, іа с, оБеиз, иі ріепит диоциезіі Нос засгі
іісіит Ьепедісііопе іиа, рег адѵепіит зап- 
сііззіті Зрігиіиз іиі.** 2)

*) Кепаийоііиз о. с. Т. I. ра§. 45.
2) ІЬІй. ра§. 139.

Ріжниця між тими п р е вен тивними епіклезами й між 
властивими епіклезами, що слідують поХристових словах, 
е та, що отсі другі е льогічно тай інтенційно с и л ь- 
н іиші. Превентивною епіклезою щойно зачинаеться, 
а властивою епіклезою оконечно завершуеться акт 
освячення; отже і'і льогічний змисл можна би так віддати: 
ось саме тепер, Господи, в ц і л о с т и освяти предло
жен! дари — себто „переложи" Тх в тіло і кров Г. Н. 1с. 
Христа. 3 того то приводу у властивих епіклезах правильно 
приходять с ильн ій ші вирази: „ргорозііа допа ригііісепіиг 
еі ігапзіегапіиг ...Еі Йипе рапет диідет I а с і а і сог- 
риз Сйгізіі... Еі Ъипс саіісет і а с і а і диодие зап§иіпет рге- 
ііозит іезіатепіі поѵі" (в Літургіі св. Кирила); „иі еоз зап- 
сіійсеі еі сопзесгеі... еі- і а с і а і рапет диідет согрйз, саіі
сет аиіет зап§иіпет поѵі іезіатепіі" (в Літургіі св. Марка).

А в превентивних епіклезах правильно проситься Бога 
тільки о благословения й очищения предложених дарів, але 
не о „переложения" (переествлення). За таку превентивну 
епіклезу може уходити в нашій Проскомидіі молитва „Боже, 
Боже нашъ... самъ благослови і предложен Те сіе 
и пріими е въ пренебесный твой жертвен
никъ", як також „проскомидійна молитва“ по великому вході, 
де просимо Бога „вселитися Духу благодати твоея благому 
въ насъ и на предлежащихъ дарѣхъ сихъ“ (св. Івана Зол.), 
.„призри на ны, Боже, и виждь на службу сію нашу и пріими 
ю...“ (св. Василія).

Саме з тексту нашоі Літургіі, де льогічніеть ак
цій незвичайно послідовно переведена, стае вповні ясно, що
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превентивна епіклеза відноситься до властивоі епіклези тільки 
як інтенція до самого (наміреного) акту.

Та кий самий тип Літургіі з подвійною епіклезою пред- 
ставляе нам папірус египетського монастиря в селі Вег-Ваіу- 
геИ,1 *) який мае повну превентивну епіклезу на тому самому 
місці, як і дві, щойно згадані, египетські Літургіі; по словах 
„Запсіиз, Запсіиз../ зараз слідуе в ньому превентивна епі
клеза: „Керіе поз ^іогіа іиа, циае арид іе езі, еі тіііеге 
гіі^паге 8 р і г і I и т 8 а п с I и т і и и т іп И а з с г е а і и- 
г а 8 е і і а с ранет я и і д е т согриз Оотіпі е і 8а1- 
ѵаіогіз п о з і г і Леви С И г і з і і, саіісет а и і е т 
зап^иіпет N о ѵ і Тез іа т е пі і...“

і) Се рукопис, знайдений 1907. р. в Вег-Ваіухей під Азіи! в горіш-
нім Сгипті, а походить з VII. або VIII. ст.

Наводить др. Русснак на стр. 25—26.
«) ІЬіОс п. ТоТ само!’ думки е також Кз. Ьізоіѵзкі (: 81оіѵа изіапо-

хѵіепіа, стр. 107.).
*) Кз Ьізоѵѵзкі згадуе ще одну таку египетську ЛітурПю з двома

епіклезами — ЛітурГію Серапіона з Тгмуіс. (ІЬіО. стр. 275).
5) Кепаисіоііиз о. с. Т. II., рак 586.

А по наведению Христових слів мае отся Літургія всі по- 
знаки й властивоі' епіклези, хоч іТ слова на папірусі не даються 
в цілости відчитати. „Могіет іиат аппипііатиз еі гезиггесііо- 
пет іиат сопіііетиг еі дергесати г... (тут дальший текст, 
судячи після анальогіі всіх инших ЛітурГій, без сумніву був 
такого змісту: св. Духа, щоби предложен! дари зділав тілом 
і кровю Г. Н. Ісуса Христа, і щоби нам були отсі) бопі іиі 
іи ѵігіиіет Зрігііиз запсіі, іп соіігтаііопет еі аи^тепіит 
іібеі, іп зрет Ыіигае ѵііае аеіегпае../3)

Отже ні найменшоі підстайИ не мае мірковання Дра Рус- 
снака: „Эта литургія характеризуется тѣмъ, что въ ней епи- 
клизисъ находится перед словами освященія/8) Вона характе
ризуется тільки тим, що належитъ до типу ЛітурГій з двома 
епіклезами, який то тип розеину вся й удержувався саме 
в 6 г и п т і.4)

Вправді в превентивній епіклезі Літургіі „□ег-ВаІугеі/ 
приходить сильний вираз „іа с“ (рапет диідет согриз...); 
алеж то й у властивих епіклезах не у всіх приходятъ одна- 
ково сильні вирази. Так пр. в несторіянській Літургіі св. Адея 
і Марія епіклеза виходить льогічно слабша: „Еі ѵепіаі, ІЗо- 
гпіпе, Зрігііиз іииз запсіиз, еі гедиіезсаі зирег оЫаііопет 
Нанс... еі еат Ьепедісаі еі запсіііісеі, иі зіі поЬіз, 
Вотіне, ад ргоріііаііопет деіісіогит../5 * *)

А в ЛітурГіях Теодора Інтерпрета і самого Несторія 
епіклеза виходить куди сильнійша: „Еі ѵепіаі, Оотіпе, §гаііа 
Зрігііиз запсіі, ИаЬііеірие еі гедиіезсаі зирег оЫаііопет Напе,- 
диат оНегітиз согат іе, еі запсіііісеі еат еі Т а с і а і еат,
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ранет зсііісеі еі саіісет Пипс, согриз еі запишет Ботіпі 
позігі Леей Скгізіі, і г а п зт и іа п і е еа іе, еі запсШісапіе 
рег орегаііопет Брігііиз запсіі..." (Літург. Несторія).1) Подібно 
в ЛітурГіі Теодора Інтерпрета (де одначе нема виразу „ігапз- 
тиіапіе еа“).

р ІЬіб. ра&. 627.
2) „..Лакіет рохозіапіе, хе шрга\ѵбхіе ргхех (тху ріегѵѵзхе уѵіекі піе 

Ьуіо іезхсхе апі кзі^§, апі игх^бохѵе^о, \ѵ рехѵпе ргхерізу ис!шусопе§;о, 
а зіеіеоіуролѵе^о гуіи, хе іебпак ізіпіаіа робкге^іепіа §обпа іебпо- 
НіозС \ѵе дѵзхузікісй хѵіеІкісЬ КоёсіоіасЬ, і іо об зате^о росхаіки, о ііе 
зйѵіегбхіС тохпа. Вуіа іо \ѵзхакхе іебпоіііозс со бо гхесху ѵѵі§се{ іуроѵѵа, 
а тпіе] со бо іогту зхсхе^оіоѵѵа, сЬосіах \ѵ піеіебпуск ргхурабкасИ ѵѵу- 
гаху ихулѵапе Ьуіу іе зате. АѴ іеогр кахбу Ьізкир тобіііхѵу зргаѵѵіаі, ]ак 
сНіаі ІиЬ итіаі. 8і^б пароіукату па Іхеізхе обтіапу \ѵе \ѵзр6Іпуск іог- 
тасіі ро^ѵзхескпіе ихучѵапусЬ". Кз. \Ѵ1абуз1а\ѵ Нохакоѵѵзкі: Ьхіеі'е тзху 
§ян§іе], Рохпап 1914, стр. 51. (Се переклад з англійського: Тйе гпазз — 
а зіибу оі іке готап Іііиг^у — Ьу Абгіап Рогіезсие.)

Отся елястичність висловів в ріжних текстах епіклези 
вповні зрозуміла. а) Требаж мати на увазі, що в перших 
трьох христіянських століттях ЛітурГіі ще не були 
списані, ісвященики служили іх на память. 
А притім не придержувалися сервілістично одного тексту, 
але розтягали молитви в міру свойого натхнення й уміння. 
Коли отже ЛітурГіі в пізнійших віках стали списуватися, то 
вже кожда більша місцевість мала принятий свій спеціяль- 
ний тип ЛітурГіі — значить, що й в епіклезі витворилися 
ріжні варіянти.2) б) Віра в „букву11, чито в слово, як таке, була 
чужа цілій христіянській старовині, як вона е чужа св. кни
гам нового Завіту. Написанож, що Бог зробив нас „слугами но
вого Завіту, не букви, а духа; бо буква вбивае, а дух ожив- 
ляе... А де дух Господній, там свобода" (II. Кор. 3, 6—18).

Тому то творці літургічних канонів не вязалися сло
вами, як такими, тільки „духом" — себто змислом чито 
самим предметом, який висказували то такими, то инак- 
шими, то довшими, то коротшими словами. Чи отже в тексті 
епіклези приходить кілька ріжнородних термінів, щоби себе 
взаімно доповнювати, як пр. у нашій ЛітурГіі св. Василія В. 
„благословити" — „освятити" — „показати (явити)" — „пере
ложити", чи приходить тільки один термін „явити", змисл 
епіклези остае той самий: священик просить, щоби 
Господь зіслав св. Духа на предложен! дари — в тій ціли, 
щоби хліб і вино сталися тілом і кровю Г. Н. Ісуса Христа.

Зрештоюзагал літургічних текстів свід- 
чить про сенс поодиноких текстів. Загал Лі- 
тургій найвиразнійше на світі каже, що сущною точкою епі
клези е: просьба, щоби Бог зісланням св. Духа перетворив хліб 
і вино в тіло і кров Ісуса Христа. Отже всі поодинокі Лі
турГіі, в котрих священик просить Бога о зіслання св. Духа 
на предложен! дари, щоби іх „явити" як тіло і кров
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Г. Н. Ісуса Христа, можуть мати на тому місці (в епіклезі) 
тільки той самий змисл. Воно й дійсно дуже дивно виходить, 
коли ріжні, зрештою поважні, автори на всякий спосіб нама- 
гаються обійти правдивий змисл епіклези бодай у ЛітурГіТ 
„Апостольських Конституцій" (називають ТТ також Літургіею 
св. Климента, папи римського), і вираз „явити" толкуютъ так, 
мовби тут ходило про се, щоби св. Дух поміг нам 
живо повірити в присутність Христового 
тіла і крови під видом хліба і вин а...

„Оег кеі1і§е Сеізі зоііе баз ВгоІ аіз бел ЬеіЪ ипз егкеп- 
пеп Іаззеп, 211 ипзегег ІІеЬеггеі^ип^ Ьгіп§еп“ (Неіеіе); „Эіе 
Ерікіезе бег аііеп Бііищіе гик бел кеіі. Сеізі... базе ег ег- 
зскеіпел таске біезез Вгоі аіз бел БеіЬ... бигск зеіле Еіп- 
\ѵігкил§ ѵѵегбеп біе С1аиЬі§еп Вгоі илб Ѵ/еіл аіз бел ЬеіЬ 
илб Віиі Скгізіі егкелпел" (РгоЬзі); „Озіелбе рапепі еззе 
согриз, зі^пШсаі: озіелбе рег екесіит заіиіагет іп тепіікиз 
позігіз ізіит рапет запсШісаіилі поп еззе рапет ѵиі§агет 
зеб соеіезіепі" (Веііагтіпиз).1) Ба, алеж текст ЛітурГіТ „Апо
столъ. Конституцій* говорить про зіслання св. Духа на 
предложен! дари — „зирга кос засгЦісіит (зирга капе 
козііапі, &ѵоіаѵ) лііііаз запсіит іиипі Зрігііит", щоби Тх 
явити тілом і кровю Ісуса Христа, а не про зіслання св. 
Духа на нас, щоби ми повірили... Пощо отже св. Дух мае 
сходити на х л і б і вино, коли його акція піеля наведених 
авторів не мае бути спрямована на хліб і вино, тільки на 
наш розум? Текст дальше говорить також про св. Духа, 
яким ми наповнимося, але не безпосередно, тільки через 
св. Причастія: „цио рагіісірез ііііиз (тіла і крови)... 8рі- 
гііи запсіо геріеапіиг". Огже проситься в тій епіклезі, як і у 
всіх инших, щоби св. Дух зійшов на предложені дари, і Т х 
з м і н и в в тому напрямі, щоби вони „явилися" тілом і кровю 
Г. Н. Ісуса Христа — так, щоби були в силі причасників 
наповнити св. Духом... Тут нема инших льогічних можливо- 
стий як тільки та одна: що тут проситься о переест- 
в л е н н я предложених дарів, і вираз „явити" значить не инше, 
а „зділати', „перетворити".

I пощож взагалі обходити сей ясний і з усіми Літургі- 
ями згідний змисл? Золоті слова Вепаибоі-а: „.. Ессіезіат 
ргобеге езі, ле диіб гесепііогит диогитбат Ткео1о§іа беігі- 
теліі саріаі."

Тут ми вже можемо приступити до оконечного усталення 
характеру епіклези. Др. Русснак твердить, що: 1) епіклеза 
в деяких Літургіях приходить перед словами Спасителя; 2) що 
в деяких Літургіях вона складаеться „только изъ общихъ мо
литвъ о помощи св. Духа" (стр 23); 3) що „чинъ призы-

Всіх тих наведених авторів цитус Русснак на стр. 30—31 в нотпі.
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ванія св. Духа на предлежащіе Дары настолько не схожъ 
въ всѣхъ восточныхъ литургіяхъ, что невольно зараждаетъ 
въ душѣ каждаго безпристрастнаго изслѣдователя сомнѣніе 
въ своемъ „апостольскомъ* происхожденіи" (стр. 48).

I знов ніодно зтих тверджень не естійне. 
Про 1) вже ми все сказали, що треба. Про 2): В дійсности 
епіклеза у всіх Літургіях: а) мае строго той самим 
льогічний змисл: просьба о зіслання св. Духа на пред- 
ложені дари, щоби ті дари завдяки сьому стали тілом і кровю 
Г. Н. Ісуса Христа; б) навіть те саме місце займае епі
клеза у всіх Літургіях: по евангельському тексті, що відно- 
ситься до ТайноТ Вечери, правильно продовжуеться ЛітурГія 
в тому змислі, що ось ми тепер згадуемо страсти, смерть, 
воскресения і другий прихід Ісуса Христа, і хочемо те совер
шити, що нам Христос приказав, себто Преев. Евхаристію, 
і саме тут слідуе епіклеза; в) по епіклезі сейчас наступав 
просьба, щоби нам (причасникам) освячені дари були на всяку 
благу „пользу". Про 3): якщо епіклеза не е апостольського 
походження, то що взагалі в ЛітургіТ і на яких підставах мо- 
жна вважати за таке, що е апостольського походження? Ні- 
якоі иншоТ части в Літургіі нема, котра так типово й постійно, 
без усякого виі'мку, повторялась би у всіх Літургіях, як 
саме епіклеза. Якщо із „несхожости" ріжних епіклез, як 
сього Др. Русснак хоче, треба би вносити про неапостольське 
походження епіклези, то а I о г і і о г і з т о і само! р а ц і і 
треба би заключат и, що взагалі ЛітурГія не е 
а п ос тольського походження, бо між текстами Лі- 
тургій е без порівнання більше несхожости, як між 
ріжними текстами епіклези... Так приходимо до абсурду, й ті, 
котрі католицьку науку боронять з такою остентаційною 
„вірнопреданніетю", в дійсности усувають іи Грунт зпід ніг... 
Дійсно „Ессіезіаш ргобеге езі, пе...“

Зрештою, якщо ходить про літургічні текста, то — як 
побачимо — епіклеза сильнійше йвиразнійше зро- 
слася з конструкціею Літургіі, аніж навіть Христові слова 
„се е тіло мое — се е кров моя." I якщо епіклеза не е апо
стольського походження, то виголошування Христових слів 
в Літургіі — з тих самих причин — також не е апостоль
ського походження.

3 певніетю апостольського походження е те, ,,с] и о сі 
з е тр е г, а Ь отпіЬиз е I иЬіцие" находилося в Хри- 
стовій Церкві. До таких елементів в христіянських богослу- 
жебних текстах, як жидівські слова „амінь", „алилуя", грець- 
ке Шівоѵ, паѵы а%шиеѵ та$ хещдіад* (горѣ имиѣмъ сер- 
ца) і т. ин., належить також епіклеза в літургічному каноні. 
Вона і іеторично і льогічно е органічним членом 
с а м о і с у т и Літургіі. I хочби десь найшовся якийсь 
старинний літургічний кодекс, котрий д і й с н о не міетив би



38 

епіклези х), то сей спорадичный випадок не мав би ніякоТ до- 
казовоі сили сопіга.

Так пр. істнуючі випадки німих людий не можуть бути 
доказом на се, що чоловік з природи е безмовним еством, 
бо правильна людська природа наглядно свідчить про те, 
дю чоловік е промовним еством Отже й при ясованню епі
клези треба придержуватися того, що правильней с у- 
ц і л ь н е, а не щоби якимись рідкими й марними, а пере
важно тільки позірними (або й навіть штучно вишуканими) 
виТмками штучно розбивати отсю історичну і льоГічну пра- 
вильність. *

* *
По тім усталенню характеру епіклези можемо присту

пити до і'і р а ц і о н а л і з о в а н н я. Історія природничих 
наук повчае нас, що до діла треба братись дуже обережно 
і без усяких упереджень. Атже бували випадки, де якась 
природнича теорія (як пр. астрономічна теорія Птольомея) 
мала за собою, як здавалося, всю наглядність, а всежтаки 
не була стійною. Взагалі в таких випадках рішаюче е в и- 
хідне становище, бо воно дае „пегѵиз ргоЬапді" для 
эргументаці'і, і звичайно аргументы щойно ехрозі вишукуються 
для оправдания занятого становища. Так пр. вперед застосо- 
вано гільоморфізм до св. Тайн, а щойно опісля вишукувано 
подрібні раціТ.

Слід нам отже покищо абстрагувати від всяких істо- 
ричних становищ і аргументів, що відносяться до епіклези, 
бо тільки так зможемо бути вільні від усяких евентуальних 
упереджень. Яклітургічні текст и—с в о і м укла
дом, своі'мтексто м— дозволяютъ зраціона- 
лізувати епіклезу? Ось се буде для нас перший 
етап в пошукуванню слушного становища для зращоналізо- 
вання епіклези. Нехай Літургія свідчить сама 
про себе. А вислід щойно опісля порівнаемо з усіми істо- 
ричними пояснюваннями епіклези: чи він выдержитъ критику 
з усіх можливих сторін, чи ні?

1. Перше, що кождому неупередженому дослідникови 
літургічних текстів (покищо обмежуемось на східні Літургіі) 
впадае в очи, се те: що акт л і т у р Г і ч н о г о о свя
чены я кінчаеться епіклезою. Так кажуть усі лі- 
тургічні тексты без виі'мку. Зовсім щиро свідчить про се

г) Кз. Вг. Ьізохѵзкі (ЗДомга изіапомпепіа, стр. 275), з покликом 
на „АѴусі. СЬаіпе: Ьа сопзёсгаііоп еі 1’ ёрісіёзе сіапз 1е тіззеі ёіЬіоріеп, 
Коте, 1910, 14—17, 22—25“, згадуе дві такі етіопські ЛітурГіТ: св. Діви 
і св. Григорія з Александра. Не міг я сього провірити, бо не міг ді- 
стати цчтованого автора. Алеж кз. Ьізодѵзкі каже (ІЪісІ.) про ЛітурПю 
Адея і Марія, що в ній нема епіклези, хоч вона там в дійсности е (ми 
ТТ вже наводили)...
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й Кепаидоі: „Ііацие іп ео ідпіит отпез сопзепііипі, диод 
(даЬгіеІ РаігіагсИа раисіз ехріісаѵіі: ргопипсіаіа 8 с і- 
Іісеііпѵосаііопе, і а с і а т е 8 8 е е і сошріеіаш 
с о п 8 е с г а і і о п е ш рапізеі ѵіпі іп согриз еі 
8 а п § и і п е іп С И г і 8 і і О о т і п і".1) На підтвердження сього 
Кепаидоі наводить вискази старих східних теольогів. Так що- 
йно згаданий Гавриіл, александр. патріярх, в сво’ім Служебнику 
пише: ,3асегдо8 дісііз Ьіз ѵегЬіз „е і Ьипс рапепГ' ігез 
сгисез 8ірег оЫаіат іп еодет ѵегЬо ІогтаЬіі, апіециат ді- 
хегіі „ейісіаі ірзит соіриз запсіит", диае сит 
ргопипсіаѵегіі, регіісііиг еі еііісііиг согриз СИгізіі, іііид ірзит 
диод ассеріі ех Магіа Ѵіг§іпе еіс... Еі деіпде Засегдоіі поп 
іісеі ѵ е I и пат Ьепедісііопет іогтаг е...“2) Але 
вже й св. Отці виразно се твердили (св. Кирило Алекс., 
св. Ніль). Якщо отже епіклезою акт літурГічного освячення 
кінчаеться, то з того льоГічно слідуе, що епіклеза е ч а с т ю 
того акту. .Але якою частю: чи сущ ною, чи може тільки 
а к ц и д е н - а ль ною, додатковою? Сенс будови Лі- 
тургій недвосначно каже, що епіклеза е сущною частю 
освячення

1) О. с. Т. I. ра§. 231.
2) ІЬісі рая- 224.
3) Кепаидоі тільки про (дну Літурбю (Адея і Марія') твердить, 

що вона мае епіклезу перед слоями Спасителя (Т.Н. рая- 599). Апеж та 
Лііурйя в його виданню взагал не мае слів Спасителя, а якби вони 
мали в ній находитися, то іх місіе було би перед епіклезою, бо так 
контекст каже (про се буде пізнійпе мова). Зрештою Петровський твер
дить, що в старинной Літурбі Адеі і Марія власно на тім місці, де у 
всіх инших Літурйях е епіклезі, находиться рубрика: „священик, при- 
близившися до святого престоіа, підносить руки до неба і призивае 
св. Духа, котрий сходить з небе: і освячуе тіло і кров Христову" (наво
дить Др. Русснак на стр. 38).

а) Епіклеза находиться у всіх ЛітурГіях без виТмку — 
на тому самому місці і в тому самому характері .3) Отже 
індукційно треСа вважати епіклезу за сущну часть літур
Гічного освяченш, бо те, що приналежить всім членам яко- 
гось роду, е родтвою, чито для всіх членів сущною прикме- 
тою.

б) Аж до епклези предложені дари називаються в Лі- 
турГіТ „х л і б і в ин о (зглядно: чаша)"; в епіклезі проситься, 
щоби Бог „И і с еі пипс" перетворив „сей хліб і вино" 
в „тіло і кров" Г. Й. Ісуса Христа, а по епіклезі дари вже 
не називаюгься „хлб і вино“, але виразно „тіло і кров Г. 
Н. Ісуса Христа", „оовячені дари", „страшні небесні Тайни"...

в) Те саме кажуъ зовнішні символічні познаки 
освячування. До епіклези і підчас епіклези — в ріжних Лі- 
тургіях на ріжних місійх — предложені дари знаменуються 
знаком св. хреста, але ю епіклезі ні водній Л і-
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т у р Г іі нема вже такого знаменування — 
в деяких Літургіях' (як у наших) відтепер власно тими да
рами благословиться вірних.

г) Льогічна будова ЛітурГіі’ така, що до епіклеза най- 
висшою ціллю всіх молитов е переествлення дарів, а яо епі- 
клезі — достойне причастя. Отже се понад усякий сумнів 
ясне, що епіклеза е сущною частю літургічного освя- 
чення. Очевидно Літургія рішае отсю квестію „бе Гасіо", 
а не „бе ]иге“: так, а не инакше, річ маеться в ЛітурГіі 
хат’ а чи епіклеза належитъ до освячення абсолют- 
н о, т. зн. чи без епіклези не може наступити евхгристійне 
переествлення ніде й ніколи — про се Літургія мовчить; 
відповідь на се питания треба би шукати з иниих роз- 
важань.

2. Літургія нічого не знае про моменталэне освя
чення чито переествлення. Просьби про освячення чергу- 
ються — в ріжних Літургіях ріжно — від саюго початку 
ЛітурГіі (пр. у наших Літургіях вже в Проскошдіі) аж до 
епіклези включно. Значить, що на підставі бу;ови Літургій 
освячення, чито його вислід: переествлення, греба вважати 
за процес, що довше тревае, а не за моментальний 
акт. Православні — тому, що вони при свойояу раціоналізо- 
ванню епіклези придержуються Літургіі як фитерія — е то! 
думки, що „починаючи від Проскомидіі, гід таемного ро- 
дження Христового на св. дискосі-яслах, шхаристійні еле- 
менти вже перестаютъ бути звичайним хлбом і вином, хоч 
вони ще не е освячені в Тіло і Кров Спасителя, а тільки 
— відповідно до православно! термінольсГі! — „передосвя- 
чені".’) Якби одначе шукати за найв;жнійшим мо
ментом у тім процесі, то піеля свідщтва Літургій, що 
в деяких навіть виразними словами підн<сене, тим момен
том е саме епіклеза. ПригадайФ собі, як у Літургіі 
св. Якова (що ми вже цитували) діясон відзиваеться до 
вірних: „Риат іеггіЬіІіз езі Ьаес ИогаЬ." Подібно в Літургіі 
Ігнатія, антіохійського патріярха: „Гіасопиз: Риат іі- 
тепба езі Ьаес ЬогаГ (слідуе епіклеза)* 2). Так само 
в Літургіі Маіея Пастиря, 3) Мойсе* Ваг СерЬае.4) Еквіва- 
лентом того е слова в Літургіі Василія Великого в молитві 
перед епіклезою: „дерзающе приближаемся святому 
твоему жертвеннику". Зрештою вою так виходить і без тих

’) Константин Керн: „Історичний розвій тексту епіклези в Літургіі 
св. Івана Золот.“ (по сербськи). Містит»ся в часопису „Христянски Жи
вот" (Сремски Карловци) 1926, стр. 407.

2) КепаисіоНиз о. с. Т. И. ра§. 529.
8) ІЬІб. ра§. 348.
4) ІЬій. ра&. 393.
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виразних слів. Тільки треба собі усвідомити, що в старині 
епіклеза (або бодай найважнійші іі речения) голо с но ви- 
мовлялась, а нарід доповідав „амінь". Пр. в Літургіі Апост. 
Марка священик, кінчаючи епіклезу, „е 1 а 1 а ѵосе: еі Га- 
сіаі ранет циібет согриз. Р о ри 1 и з: Атен".1)

’) Кепаий. о. с. Т. I. ра§. 141.
2) КаизсЬеп: ЕисИагізііе 1910, стр. 126. (Цитуе кз. Ьізодѵзкі: 8Іо\ѵа 

изіапоѵѵіепіа, стр. 290).

Квінтесенція цілого літургічного мо
ления находила саме тут свій вислів. Хри- 
стові слова в кождій Літургіі' наводяться в іх історичному 
звязку, і без у сякого пояснения, без додаткових зглядів вони 
виступають як історичний підклад Літургіі'; а слова епіклези 
виступають як теперішне повторения Тайно! Вечери. Отже мо
мент тепер ішнього освячення сама Літургія виразнійше 
вяже з епіклезою, як зі словами Христа, які ргішо зепзи 
відносить до Тайно! Вечери, а щойно зесипдо зепзи до те- 
перішнього евхаристійного освячення.

3. Літургія сама зсебе нічого не знае про „формулу 
освячення". Слідуе се вже з того, що Літургія понимае 
освячення як пронес, що довше трезае. «Рубрики про „фор
му освячення" внесені в літургічний текст на Заході щойно 
під впливом схолястично! науки про форму й матерію при 
Преев. Евхаристіі.) Супроти того факту на підставі Літургіі 
годі твердити, що епіклеза, хоч вона е найважнійшим момен
том у процесі літургічного освячення, становить формулу 
чито форму літургічного освячення чито переествлення. А Гог- 
ііогі треба се віднести до Христових слів „се е тіло мое — 
се е кров моя". Ніодна Літургія не освячуе дарів тільки 
епіклезою або тільки Христовими словами, ані не каже, 
що взагалі можна би таким способом освятити дари. Якби 
творці літургічних канонів дійсно вірили, що Христові слова 
становлять консекраційну формулу, яка в цілости освячуе 
хліб і вино, то було би не лиш нонсенсом, але навіть згір- 
шенням: вже по виголошенню се! формули просити Бога 
о перетворення „сього хліба й вина" в тіло і кров Ісуса 
Христа. Річ дійсно так маеться, як іі КаизсЬеп понимае: 
„^Ѵепп тіі бет Аиззргесйеп бег Еіпзеігип^зѵѵогіе біе Коп- 
зекгаііоп ѵоііепбеі ізі, Наі біе Ерікіезе кеіпеп 8іпп“2).

Всі Літургіі' в процесі освячування наводять постій- 
ну черту моменті в: а) подяку чито хвалу Богови за 
його велич і добродійства (се основуеться на евангельському 
тексті про Христа на Тайній Вечері, що він „віддав хвалу"); 
б) згадку про Тайну Вечеру з наведениям Христових слів, 
які він вимовив при установлению Преев. Евхаристіі; в) згад
ку про Христову смерть (як се сам Христос приказав), во-
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скресення, вознесения і про другий його прихід (отсю часть 
з давен-давна названо „анамнезею“, себто: згадуванням); 
г) заяву, що тепер ми, надовязуючи до ХристовоТ Тайно! 
Вечери,1) Богу приносимо жертву („Твоя отъ твоихъ Тебѣ 
приносимъ о всѣхъ и за вся“); д) просьбу о зіслання св. Духа, 
щоби він сво’ім діланням перетворив предложен! дари в тіло 
і кров Г. Н. Ісуса Христа (епіклеза); е) просьбу, щоби нам 
отся жертва була „во трезвеніе души, во оставленіе грѣ
ховъ../

Ось з тих моментів складаеться сущна часть ново- 
завітного жертвоприношения — після свідоцтва бу- 
дови всіх Літургій. Значить, що кожда з тих частий е с у щ- 
на для літургічного жертвоприношения; а кожда, крім остан- 
ньоГ, сущна для літургічного освячення дарів. I тут слід 
піднести, що Літурпя рішае отсю справу „бе іасіо", а не 
„бе ]иге“: ЛітургГі не знають инакшого освячення дарів, як 
тільки таке, котре наступав ізза сповнення вичислених мо
ментів; а чи можливе е евхаристійне освячення й поза Літур- 
Гіею, без усіх тих моментів, на се треба би шукати розвязки 
з инших розважань.

Що епіклеза виступае (чи точнійше: виступала в ста- 
рині, коли голосно вимовлялась) як найважнійший момент 
в процесі освячення, се не тяжко зрозуміти. „Конець діло 
хвалить" — каже народна приповідка. В процесі родження 
чоловіка найефектовнійшим е сам акт народження, чого по- 
дрібнійше не треба ясувати. 3 анальогічних причин і епіклеза 
е найважнійшим моментом у процесі літургічного освячення.

4. Всі східні Літургіі в епіклезі просять саме о зіслан
ня св. Духа на предложені дари, щоби його діланням ті 
дари переествилися в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа. Св. 
Отці достаточно ясують, чому се так е. Творці літургічних 
канонів певно так само, як і св. Отці, що писали про отсі кано- 
ни, понимали евхаристійне переествлення як н ов е наро
дження чито воплочення Христа „на дискос/ під 
видами хліба і вина. Відповідні слова св. Івана Дамаскина 
ми вже наводили. Тут наведемо бодай слова Золотоустого: 
„Ти бачиш на престолі те саме тіло Христа, котре мудрці 
бачили вяслах лежаче; не бачиш матери, котра його на руках 
держить, зате бачиш священика, що стоі'ть біля нього, і св. 
Духа, що в цілій повні сходить на предложені дари"2).

]) У всіх ЛітурТіях на тому місці е з в о р о т від історичного 
с.вангельського моменту до теперішнього, а від того, що Христос зділав, 
до того, що ми робимо і хочемо робити: „Поминающе убо, Владико, 

• и ми...“ (Васил. В.); „Еі пипс еііагп, Эотіпе, тетогіат ащтиз..." (Лі- 
туТія св. Григорія); „ІЧ и п с, Оеиз Раіег отпіроіепз, аппипііатиз тог- 
іеш...“ (св. Кирила); „N0 8 ч и о ц и е, Вотіпе, іпіігті еі рессаіогез 
зегѵі іиі, «таГіаз а§ітиз ііЬІ...“ (Ксиста пани); і т. п.

а) Ай. I. Сог. И. 24. п 4. (Цитуе Бг. Регсііпапсі РгоЬзі: Ьйигще без 
•ѵіегіеп }аЬгкипйегі8 ипсі йегеп Кеіогт. Мйпзіег іп \Ѵ. 1893. Стр. 193.)
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Подібно висказувалися й західні Отці. (Се і е одно з найви- 
мовнійших свідоцтв на те, що христіянська старина, зачина- 
ючи від апостольських часів, мала ту саму віру про евхари- 
стійне переествлення, яку й нині мають католицька і право
славна Церква: те переествлення е таке правдиве і дійсне, 
яке правдиве і дійсне було воплочення Ісуса Христа від 
Преч. Діви, а не лиш символічне, позірне, „чисто духове“, 
як се уявляють собі ріжні протестантські корифей) А що 
ангел сказав до Преч. Діви: „Дух святий зійде на тебе 
і сила Вишнього осінить тебе" (Лук. 1, 35), отже анальо- 
Гічно також „на дискосі" Христос воплочуеться діланням тоТ 
само! сили — сили св. Духа.

На підставі індукціі „рег егштегаііопеш зітр1ісет“, 
яка ще й підкріплена сильною анальогіею з Евангелія, ви- 
ходило би, що для епіклези е сущне призивання я к р а з 
св. Духа, що без тоТ адреси літургічне переествлення не 
може наступити. Послідовнэ з того виходило би, що в Римі 
сущно попсували Літургію, коли усунули з и епіклези саме 
отсю точку. Алеж східна Цеоква ніколи не ставила такого 
закиду римській Церкві; противно: вона завсіди признавала 
И Літургію за важну. А що римська Церква признае свою 
Літургію за важну, се само собою ясне. Отже тим справа 
вирішена, бо Ті (сеж одна з найбільше життевих справ 
Церкви) мае право рішати Церква, а не вчені, як такі. Зна
чить, що адреса в епіклезі саме до св. Духа не е для епі
клези абсолютно конечна — не належить до сути 
епіклези, тільки до Т Т в и ц в і т у.

А тепер слід нам, що шукаемо теоріі, найти льогічне 
оправдания для того практичного вирішення як західноі, так 
східно'і Церкви. Вперше можна би шукати розвязки тим шля
хом, щоби піддати під сумнів анальогію між Христовим во- 
плоченням „на дискосі“ й воплоченням з Преч. Діви: мовляв, 
се два зовсім відмінні, неподібні до себе акти, отже ніпри- 
чім відкликуватися до св. Духа в акті літургічного переест
влення. Ба, але тим звернулись би ми проти ціло'і чесноі’ 
христіянськоТ старовини, зводячи нінащо найвимовнійше і'Т 
свідоцтво про дійсність літургічного Христового воплочення 
чито переествлення дарів. Се було би непобожне, немудре й 
небезпечне — тай яким правом ми се робили би? А всеж- 
таки е автори, котрі радять собі саме в той спосіб, що під- 
важують анальогію, про яку говоримо. Так пр. Эг. Регбі- 
папб РгоЬзі, зрештою дуже поважний автор літургічних 
творів, каже: „Лебосй апсй аиі баз Оріег хѵігкі ег (бег Ней. 
беізі) еіп, аЬег пісЫ и ш В г о б и п б \Ѵеіп ги 
ѵ е г \ѵ а п (1 е I п, баз §езсйіе1іі б и г с И СЬгі- 
зіиз ѵегтШеІзібег Еіпзеіхип^зѵѵогіе, зоп- 
бегп ит бетзеІЬеп біе СаЬе бег Неііі&ип^ тіігиіеііеп ипб
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80 бигсй баззеІЬе <ііе 8ее1еп хи ііеііщеп."1) Значить, що нема 
анальогіТ між родженням Христа Спасителя від Преч Діви 
і між воплоченням Христа „на дискосі", бо тут—після РгоЬ- 
зіа — не св. Дух, але сам Христос своіми словами доконуе 
переествлення дарів. А св. Дух до да е до скінченого вже 
сього сакраментального акту спеціяльну ласку, щоби тіло 
і кров Г. Н. Ісуса Христа причасникам вийшли на освячення... 
I тут сей автор, як видно, намагаеться обійти правдиве зна- 
чіння епіклези, одначе безуспішно, бо епіклеза, як знаемо, 
на се випрошуе св. Духа, щоби предложен! дари саме його 
діланням перетворилися в тіло і кров Г. Н. Ісуса 
Христа. Значить: тим шляхом нема виходу з трудности.

Але е ще один шлях. Звернімся до евангельського тек
сту, заналізуймо слова ангела ГавриТла „Дух святий зійде 
на тебе“, а все нам проясниться — зискаемо більше, аніж 
у першому моменті можна би сподіватися. В св. Письмі го
вориться про св. Духа то в імперсональнім, то в 
персональнім значінню. Коли цар Давид (в 50. псальмі) 
просив „духа твоего святаго не отими отъ мене“,товін певно 
не мав на думці св. Духа, як третьоТ божоТ особи, бо в Ста- 
рім Завіті отсе таі’нство віри ще не було відкрите. Значить, 
що денебудь у Стар. Завіті говориться про св. духа (божо- 
го), там треба (бодай ргішо зепзи) розуміти св. духа імпер- 
сонально. Ангел Гавриі’л і до Преч. Діви не міг говорити 
про св. Духа в иншому значінню, бо він говорив до нет 
в тій ціли, щоби вона його зрозуміла тай успокоілась; 
а Преч. Діва ще нічого не знала про св. Духа, як третю 
божу особу. Отже висказ ангела про „свято
го духа", що зійде на Преч. Діву і осі- 
нить (запліднить) ТТ, ргішо зепзи треба 
розуміти в імперсональному значінню.

А якжеж се значіння представляеться подрібнійше? 
Приходимо до того поняття то на підставі процесу абстрак- 
ціі, то на підставі деяких анальогій зі змислового світа. Бог 
завсіди остае трансцендентний супроти сотвореного світа, 
не змішуеться з тим світом під оглядом свойого ества (суб- 
станціі, есенціі), а всежтаки божа сила сходить у сферу 
сотвореного світа: вона сей світ сотворила, піддержуе його 
безнастанно, і додатково сходить в людські душі, як ласка, 
очищуе Тх, просвічуе, освічуе... Ось саме отсю божу си
лу, що виходить від Бога, вже в Старому Завіті понимали 
як „божого духа", „Господнього духа", „святого духа“... Та
ких місць у Старому Завіті повно. Пр. „дух божий зносився 
над водами" (Бит. 1,2); „дав Бог свойого духа на них“ (Чис.

’) бііигкіе (1е8 ѵіегіеп ]аИгИипбегіз ипб сіегеп Кеіогт ѵоп Ог. 
Ьегсііпапсі РгоЬзі, Ргаіаі, Оотйегг ипй о. б. Ргоіеззог ап бег БпіѵегзіШ 
Вгезіаи. Мйпзіег і \Ѵ. 1893, Стр. 193.
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11,29); „дух Господній на мені“ (Іса. 61,1). Первісно певно 
присвічували тут анальогіі зі змислового світа: як пр. роса 
невидимо зноситься над землею, подібно дух божий зносився 
над водами; як людський дух спричинюе дихання і виходить 
з чоловіка в формі невидимо!' пари — „дух“ походить від „ди- 
хати“, так само зрігіінз від зрігаге1),— подібно й з Бога ви- 
ходить його дух, тай ділае в світі... Словом: божий дух, по
нятий імперсонально, означае орган божого ділання.

{) Примір зі св. Письма: „Все, чий дихаючий дух ж и т т я 
був у ніздрях йог о,... погибло" (Бит. 7,22).

2) Кепаибоі. о. с. Т. II., ра§. 449.

Якщо отже ангел Гавриі'л виразно парафразуе свій в и- 
сказ про св. Духа словами „сила Вишнього“ (осінить 
тебе), то не може бути сумніву, що сей його висказ бодай 
ргіто зепзи треба брати в імперсональному значінню.

Одначе по доконанім новозавітнім обявленню, що в Бо- 
зі е три особи, що третьою особою е св. Дух, виявилося, 
що „божий дух“, понятий імперсонально — як орган божого 
ділання, в засаді е тотожний зі св. Духом, 
понятим персонально. Доказ сього маемо вже в 
нікейсько-царгородськім символі віри, де кажеться про св. 
Духа, що він „говорив через пророків“. Дамаскин вже по
ставив був загальну богословську засаду: „Бог усе, що зді- 
лав, зділав силою св. Духа" (вже цитоване). А в Літургі! 
Діонизія Барсаліба в епіклезі кажеться про св. Духа: . „диі 
отпіа Ессіезіае засгатепіа регіісіі абѵепіи зио“.2)

Отже з огляду на анальогію між народженням Ісуса 
Христа від Преч. Діви і його воплоченням „на дискосі“ в 
епіклезі не мусить бути відклик до персонально понятого 
св. Духа. Вистарчить відклик до імперсонально понятого 
св. Духа. А коли річ так маеться, то ясно, що в епіклезі 
взагалі не мусить бути відклик до св. Духа; вистарчить, 
щоби був відклик до божоі сили, до б о- 
жоі ласки, чито до Бога взагалі. Але якщо 
е виразний відклик до св. Духа персонально, тоді в епіклезі мі- 
ститься більше т а і н с т в е н но і правди— тому ми 
й назвали отсю адресу „вицвітом епіклези".

Виходить, що в Римі не нарушили сути епіклези, коли 
усунули з не! відклик до св. Духа. Зрештою про се ще 
буде мова, коли возьмемо під розгляд римську Літургію.

Щойно тут можемо надежно зрозуміти баламутство, в 
яке попадае Др. Русснак, коли про Літургію св. Григорія 
Наз. висказуеться, що в ній „нема епіклези св. Духа“ і що 
вона „являеться приміром т. зв. призивання до Ісуса Христа".

3 того, що несущие в епіклезі (адреса до св. Духа, 
ріжні вирази...), Др. Русснак зробив сущне, і в той спосіб
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ніби розбивае загальний і постійний характер епіклези, на- 
ходячи аж 7 ніби сущно ріжних типів епіклези (Літургіі без 
епіклези, епіклеза до Ісуса Христа і т. и.).’) В кождій зі 
східних ЛітурГій епіклеза звернена до Бога (Господа), а до 
св. Духа, х о ч і понимаеться його персо
нально, зверненавона лиш як до органу божо- 
го ділання. Чи отже епіклеза так стилізована: „Ти, Го
споди, зішли св. Духа на предложені дари, і зроби (ти 
зроби) іх тілом і кровю...“, або так: „Ти, Господи, зішли 
свойого св. Духа на предложені дари, і нехай в і н (св. 
Дух) перетворить Тх в тіло і кров...“ — се мае те саме бо- 
гословсько-льогічне значіння, бо св. Дух тут —бодай принци
па льно—понимаеться як орган божого ділання.

5. Якжеж подрібнійше зраціоналізувати на п і д ста в і 
літургічних текстів відношення епіклези до Христо- 
вих слів у процесі евхаристійного освячення? Як ту звязь — 
свідомо, чи хочби тільки півсвідомо — розуміли творці літур
гічних канонів, коли саме так, а не инакше, уложили най- 
важнійші части в каноні, що вперед ідуть Христові слова, 
а потім епіклеза?

Христос Господь приніс дві жертви Богу небесному: 
одну — кроваву — за нас, алебезнас; другу — без- 
кровну — за нас, але не без нас. Вправді обі сі жер
тви в сути річи ідентичні, бо безкровна жертва своім спосо
бом представляв і повторюе кроваву Христову жертву на 
хресті, всежтаки між ними е бодай така ріжниця, як пр. між 
божими особами. Се Бог Син воплотився, а не Бог Отець, хоч 
Бог Син і Бог Отець одно й те саме божество. Кровава жер
тва е в цілости Христова. А безкровна жертва е Христова 
і наша.

Кроваву свою жертву Христос адресував до Бога- 
Вітця: „Отче, в руки твоі передаю духа мойого!" (Лук. 23, 
46). А безкровну свою жертву адресував і безнастанно адре- 
суе в ЛітурГЙ до нас: „Прийміть, Тжте пийте...*

Кровавою жертвою Христос щойно здобува в божест- 
венні дари для нас,2) а безкровною жертвою р о з д і л ю е 
ті дари між нас. (Жертви завсіди і всюди приносились Богу 
людьми, або щоби дякувати Богу за вже одержані дари, або 
щоби випрошувати від Бога нові дари.)

Коли Христос дав приказ апостолам „се робіть на мій 
спомин", то тим заразом дав Тм знати, що се буде Т х „д і л о“

’) О. с. стр. 48.
2) Вправді Преев. Евхаристію установив Христос Господь перед 

своею смертю на хресті, одначе се бѵла тільки частинна часова анти
ципація, бо Христові муки зачались саме від Тайноі Вечери. Зрештою 
се найвимовнійше с йдоцтво на те, що Христос добровіль но віддав 
свое життя за нас, бо вже перед своею смертю дав апостолам іети свое 
тіло й пити свою кров у формі Преев. Евхаристіі.
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— 1 х „ж е ртв о п р и н ош е н я“: вони мають се робити, 
без них те діло не буде зроблене.

Вправді на Тайній Вечері, при самому установлению 
Преев. ЕвхаристіТ, апостолы були впершій части сьо- 
го діла — себто при а к т і переествлення - 
тільки пасивні.

Переествлення на тій першій Тайній Вечері було в ці- 
л о с т и Христовым ділом — і щодо наміру (інтенціі) і щодо 
акціі психічно-фізичноТ і щодо надприродноТ. Воно инакше 
тут і не могло бути, бо апостолы були ще несвідомі цілоТ 
справи.

Преев. Евхаристія принципіяльно призначена не для 
адоращТ, але для с п о ж ива н ня. Виходить се вже з тих 
слів, якими Христос обіцяв,4) як і з тих, котрими; установив 
Преев. Евхаристію. Не каже Христос „почитайте отсей 
хліб і вино, як мене самого", але „і’жте... ...пийте“. Значить, 
що причастя е сущною частю новозавітного жертвопри
ношения. I ось саме в ту часть втягнув Христос апостолів 
вже на Тайній Вечері: роздав Тм свое тіло і свою кров, щоби 
сложили. Тим апостоли активно виступили вже при самім 
установлению Преев. ЕвхаристіТ: вони згодилися сложити 
Преев. Евхаристію з тою вірою, якоТ Христос від них вима- 
гав (що се не хліб, але тіло Христове..), і дійсно сложили 
ТТ. А хто при якомусь ділі активно виступае, се тим самим 
стаеться його ділом — бодай частинно. (Для Христово!’ жер- 
тви на хресті не було потрібно ані наміру, ані згоди, ані 
якоТнебудь співраці апостолів.)

Оскількиж більше е „нашою“ та новозавітна жертва, 
що ТТ приносимо в ЛітургіТ! Сеж наша — раг ехсеііепсе — 
служба Богу. Тут цілапсихічно-фізична ак
ція е наша, а тільки надприродна акція остае Христова. 
Наша е інтенція (і переествити і сложити предложен! дари), 
наш хліб і вино, наші молитви, наше рецитовання слів, наша 
акція... Без тоТ акціТ Христос не приступить до ділання, 
й не буде переествлення. Значить, що ми е „сошШіо зіпе риа 
поп“ для літургічного переествлення; а що та „сопсііііо" ді- 
лае, тому ми — чито наша акція - е „саиза зіпе риа поп“ 
для літургічного переествлення. Словом: літургічна жер
тва се ната жертва — наша жертва: Христос. 
Хоч ми й не е ^.саиза іоіаііз" тоТ жертвы, то всежтаки маемо 
таке право й обовязок уважати ТТ за нашу, як пр. мати мае

') „Я хліб живий, що зійпюв з неба. Коли хто Гсть сей хліб, жи
ти ме по віки, а хліб, щодам, се мое тіло за життя світа... Хто іетьтіло 
мое і пе мою кров, мае життя^ вічне... Бо мое тіло се правдивий корм, 
а моя кров се правдивий напій. Хто Тсть тіло мое і пе мою кров, в мені 
яеребувае, а я в нім.“ (Иоа. 6, 51—56).
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право й обовязок уважати дитину за „свою', хоч мати також 
не е „саиза іоіаііз" дитини. I батько мае право тай обовязок 
ту саму дитину вважати за „свою * — а до того ще й Бог, бо 
він створив душу тоі дитини і взагалі створив людську при
роду, яку родичі передали дитині. Не тільки якусь часть ди
тини мае мати право вважати за свою, але ц і л у дитину, бо 
мати дае життя ці л і й дитині. Так само й батько і Бог, як 
Творець. Анальогічно і ми маемо право ц і л у евхаристійну 
жертву вважати за свою, хоч і Христос мае те саме право. 
Ті права взаі'мно не суперечать собі, але саме доповню- 
ються. Не менше право маемо вважати нашу літургічну 
жертву за „нашу', як старозавітні люди вважали сво’і жер
тви за „своі". Іх жертвою було ягня, теля, голуб..., а нашою 
.жертвою е Христос. Ані ягня, ані теля, ані голуб, ані вогонь, 
що розкладав ті жертви Богу на славу, не е творивом чоло- 
віка, але Бога. Анальогічно в нашій новозавітній жертві тіло 
і -кров Ісуса Христа не е людським творивом (ділом), але 
божим.

Певна річ, що творці літургічних канонів ;) були свідомі 
того, що евхаристійне жертвоприношения е нашою жер
твою Богу. В усіх Літургіях отсе переконання найшло свій 
вираз, так пр. у иншій ЛітурГіі св. Івана Золот. „приносимъ 
Ти словесную сію и безкровную службу". Евхаристійна жер
тва тут означена як „с л уж б а", котру ми приносимо 
Богу, а се в словянських народів східного обряду так сильно 
приймилося, що Літургію названо „Службою Божою* (себто: 
нашою службою Богови).

Старозавітний жрець мав від Бога вже готову форму 
свое!’ жертви (ягня, теля, голуба...), коли ставав до жертво
приношения, і мав тільки одну задачу: просити Бога, щоби 
приймив ту жертву. А ми в Новім Завіті, коли стаемо до жер
твоприношения, маемо тільки природну форму нашоі жертви 
— хліб і вино, а надприродну - властиву — Ті форму му- 
симо щойно від Бога випросити. Отся надприродна форма 
се заразом найбільший дар для нас від Христа.

Чи тільки випросити? Як ми взагал’ могли би попасти 
на таку думку і як важилися би просити Бога о щось такого, 
якщоб Христос не був установив сеі надприродноі форми но- 
возавітного жертвоприношения і якщоб не був дав нам при
казу і власти се „робити"?

Ось саме свідзмість отсеі подвійности, що новозавітна 
жертва еіХристовим ділом і нашим, подиктувала 
творцям літургічних канонів саме такий уклад, який дійсно е, 
а не инакший.

г) В дійсности в тільки один і той самий літургічний канон, пито
мий усім Літурііям. Всежтаки е ріжні ре д а к ц і і того канону, і саме 
в тім значінню говоримо про „літурѴічні канони“ в числі многім.
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Христос установив евхаристійну жертву, він — щоби 
образово висловитися — раз на завсіди засадив той корч, 
що нам родить евхаристійні овочі. Наша жертва, що И хо- 
чемо принести, основуеться на історичній Христовій Тайній 
Вечері як на свойому корені. Ось тому в літургічнім каноні 
евангельські слова, що відносяться до установления евхари- 
стійноТжертви, займають перше місце. Коріньзавсіди 
попереджае овочі... Евангельські слова мають свое призна- 
чення не лише супроти Бога, але й супроти вірних, бо мають 
викликати в вірних свідомість евхаристійноі жертви і віру 
в правдивість се'і жертви (що в деяких літургіях, як ми вже 
бачили — в етіопській Літургі'і, — виразно зазначене).

Се Христос зробив і робить — се його діло, щоби так 
сказати, „шоіи ргоргіо". А тепер приходить черга на наше 
діло в процесі літургічного освячення: приносимо Богу 
хліб і вино в Тх природній формі („твоя отъ твоихъ..,и), 
і просимо, щоби Бог (через св. Духа) перетворив і'х в над- 
природну евхаристійну форму, щоб ми могли стати причасни- 
ками тіла і крови Г. Н. Ісуса Христа, і так осягнути всякі 
духові добра (епіклеза).1)

Чиж можна в иншій формі відноситися людям до Бога 
з такою ціллю? Хоч ми й маемо приказ від Христа, хоч і ма
емо (священики) власть сповняти Преев. Евхаристію, хоч те 
сповнювання важне „ех ореге орегаіо", а всежтаки — по 
всім правилам ніжного релігійного почування» й розуміння — 
не годиться до Бога тут приступати в иншій формі, як тільки 
в формі покірливо'і просьби: „и просимъ и мо
лимъ и милися дѣемъ, низпосли Духа твоего Свята
го..." (Івана Золот.)

У всіх инших св. Тайнах священик (згл. епископ) засту
пав Христа,стягае ласку з неба не для себе, аледля дру
гих (тих, що приймають св. Тайни). Тому форма прошения 
не мусиіь входити в суть тих св. Тайн. А в Літургі’і свяще
ник стягае ласку з неба передовсім для себе самого. 
Тут він не тільки заступаеХриста, але заразом 
е він тим потребуючим, благаючим чолові- 
к о м, що мае замір доступити невисказаноі божоі ласки. Отже 
з того титулу, як Літургія каже, форма горячо!' просьби му- 
сить входити в суть жертвоприношения.

3 то! само!' раціі у всіх Літургіях священик, щоби 
його просьба (епіклеза) була гідна, просить Бога,

) Виходить зі сказаного, що се була би разяча непослідовність, 
якой епіклеза находилася перед словами Спасителя, як сього хочуть ті, 
що Христові слова вважають за виключну форму Евхаристіі'. Що иншого 
превентивна епіклеза вона е тільки інтенціею, котра відноситься до 
о у д уч о г о діла; а властива епіклеза відноситься до теперішньо- 
г о діла.

4
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щоби не зважав на його гріхи; щоби очистив його гріхи 
і щоби зіслав на нього св. Духа... Так пр. в ЛітурГіТ св. Ки- 
рила (перед епіклезою): „Рориіиз: Зесипбит тізегісогбіат 
іиат, Ботіпе, еі поп зесипбит рессаіа позіга... Засегбоз: 
Кеаие ргоріег рессаіа теа аиі іттипбіііаз согбіз теі бе- 
ргіѵез рориіит іиит абѵепіи Зрігііиз іиі запсіі*.4) В нашій 
ЛітурГіі „низпосли Духа твоего Святаго на нас" і тропар 
„Господи, иже пресвятаго твоего Духа" разом зі стихами 
”Серце чисто...". „Не отверзи мене..."* 2)

г) Кепаисіоііиз о. с. Т. I. ра§. 46—47.
2) Ясно з того, що нема раціТ викидати сей тропар і повертати до 

первісного вигляду епіклези в наших Літурііях.

Щойно тепер зможемо відповісти на питания: яку 
функцію — на підставі літургічних текстів — сповняе 
еп ік ле за в процесі літургічного освячення?

Не потребуем© шукати за відповіддю, бо дав іі вже св. 
Іван Дамаскин. У свойому пояснению він основувався саме 
на літурГічному тексті, зважав на те, що сама ЛітурГія каже, 
а не шукав засад для розвязки в якійсь, відорваній від Лі
тургіі, метафізиці.

Наводженням евангельських слів в літург. каноні ста- 
емо на евхаристійний грунт, що його Христос сотво
рив раз на завсіди, відкриваемо із землі винород- 
ний к о р ч, що його Христос засадив раз на завсіди. Сей 
корч мае в собі цілу форму і всі соки для зродження плоду 
 винограду. Але щоби се сталося, потрібно з одно!' сторони 

нашоі співпраці: принесения дарів і прошения, щоби і'х Бог 
—нам на освячення (через св. Причастя)—переествив; а з дру- 
гоТ сторони потрібно нового акту Божо’і творчоі сили (отже 
сили св. Духа). Все те діеться в тій літургічній части, яка 
слідуе сейчас по Христових словах, а кінчаеться епіклезою.

I власно підчас епіклези цілий акт жертвоприношения 
вже настільки зрілий, що плід „виходить" з винородного 
корча — так, що ми вже можемо його споживати. Се тільки 
образове пояснения. Алеж годі подати точне метафізичне по
яснения, бо процес переествлення — се „таі'нство" віри.

Очевидно: таке образове пояснения можна підтягати до 
якогось шахітит і тіпітит. Махітит було би те образо
ве пояснения, яке ми, слідуючи за Дамаскином, подали, де 
епіклеза остаточно спричинюе уформовання грозна на ви
нородному корчі. А слідуюче образове пояснения могло 
би служити як тіпітит: Дитина в^лоні матери вже вповні 
розвинена. Але якщо щасливо не вииде на світ, себто: якщо 
не народиться, то ніщо з не! не буде. Можна би поняти, що 
функція епіклези в літурГічному процесі переествлення е ана-
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льогічна до акту народження дитини; а функція Христо- 
вих слів анальопчна до уформовання дитини в лоні матери, 

ут епіклеза тільки відчиняла би нам дорогу, або браму, 
щоб ми могли доступити до тіла і крови Г. Н. Ісуса Христа.’ 
Не можна заперечити, що також отся думка е розумна.1) Для 
звірят, хочби вони и сложили Преев. Евхаристію, тіло і кров 

уса Христа були би замкнені — себто без усяко’і ко- 
ристи. В звірячому організмі Преев. Евхаристія ділала би не 
як тіло і кров Ісуса Христа, тільки як хліб і вино.

Треба щиру правду признати, що літургічні тексти освід- 
чаються за першим тим максимальним пояснениям, яке по
дав Дамаскин, бо в ешклезі проситься о перетворення 
™а и пИНа В Т1Л0Л кров Ісуса а не о приступ до

) До всіх раціи і свідоцтв, що ми і'х в тій справі на
вели, додамо ще свідоцтво німецького католицького церков
ного лексикону: „Пазз біезе Ерікіезе гипаейзі иші іп егзіег 

1П1е сше Віііе иш КопзекгаНоп ізі, бйгВе еЬепзо зекг аиззег 
дѵѵеііеі зіепеп .3)

Отже виходить, що піеля пляну будови Літургі'і в ппо- 
цесі переествлення е сущні і Христові слова і епі
клеза. Христові слова вимовляе священик, як заступ
ник Христа; а епіклезу в і м е н и Церкви, оскільки 
вона складаеться з вірних, що благають Бога о ласки.4) Треба 
просто дивуватися, що творці літургічного канону так суб
тельно, точно й повно відчули і зрозуміли акт евхаристій- 
ного переествлення. Бере мене спокуса припускати, що один 
з перших і наибільше впливових тих творців мусів бути Ап. 
Павло, той божий і людський Геній, якого інтуіці'і, що від- 
носяться до психольогіі і льогіки Христово! віри, становлять 
і становитимуть невичерпані керниці для розвою теольогі’і по 
віки вічні.

I тутповторюемо, щоЛітургія отсю справу рішае фан
тично, а не абсолютно. А схолястична теорія про 
форму Евхаристіі понимав справу абсолютно.

для іхгаХтяХм пСЮ Думку не попав ні один латинн«К, хоч вона для іх становища оула би дуже придатка.
гтл 2) О се — своім способом — проситься в Літурііі Василія Вел (вже 

Яренню дар’в) «и „ДО не МОИХЪ ради грѣховъ возбранити бла
годати Святаго твоего Духа отъ предлежащихъ даровъ".
іп Вг. ^вбб^Стр^б^.^6'^6* *8 ^1ГС‘1еП1ех!1с°П’П* АиПаге’ ІѴ- ВапО.РгеіЬигв

*) Отже се противне духови ЛітурГіі, коли в нас від часѵ замоет- 
кЬл«Г,ОпСЛУ/аВіВСЯ ЗВИЧа“- що В1>' встають са меДперУед еп"- 
нашит имп?тЛИННІ клячаті? аж Д° «Достойно есть". Клячання е виразом 
иашо! недостоиности і покірливости, а епіклеза е саме найвисшим 
льоПчним виразом сього в ЛітургіГ. Наш звичай введений в тій піли 
щоби уніята ріжнилися від православних. Ба, але задля ееі раціч не го
диться нам ломити змислу само! ЛітургіГ. Зипі сегіі бенідае «пез!
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Розгляд сього абсолютного становища відкладаемо аж 
на конецъ нашоТ студі’і. Одначе не можемо поминути, щоби 
вже тут не відповісти на одну трудність, до якоТ доводить 
схолястичне абсолютне сформуловання квестіі' про літургічне 
переествлення. Згаданий „Кігсйепіехікоп" кінчае свій рефе
рат про епіклезу ось якою квестіею: „Базз біе Ерікіезе ги- 
пасЬзі ипб іи егзіег Біпіе еіпе Віііе іші Копзекгаііоп ізі, 
бйгііе еЬепзо зеЬг аиззег 2\ѵеііе1 зіейеп. ХѴезЬаІЬ зіеііі аЬег 
біе КігсЬе іп зо ѵегзсЬіебепеп Бііиг^іеп еіпе зоісйе Віііе игл 
Копзекгаііоп, пасйбет біезе Іеігіеге Ьегеііз 
ѵо1хо§еп ізі? \ѵ а з \ѵ а г ипб \ѵ а з ізі ЬіегЬеі 
і Иг е Іеііепбе АЬзісИі? Еіпе зісЬеге Апіѵѵогі кбппіе 
аисй Ьіег іѵіебег пиг аиі Огипб еіпег бет Техіе гиг Егіаи- 
іегип§ біепепбеп, §езсЫес!іі1ісІі іезіеп Тгабіііоп егіеііі 
\ѵегбеп.“ 9

Якщо абстрагувати від схолястичного сформуловання 
квестіі, яке а ргіогі приймае засаду про моментальне освя- 
чення та про сакраментальну, з кількох слів зложену, фор
мулу, і якщо поставити квестію так, як ми Ті поставили на 
самому вступі: „котрими літургічними словами предложені 
дари — хліб і вино — освячуються до того ступня, що вже 
перестаютъ бути звичайним хлібом і вином, а стаютъ тілом 
і кровю Г. Н. Ісуса Христа — так, що іх вже можемо спо- 
живати?“—коли так сформулувати квестію, то піднесена труд
ність цілковито уступае, а „провідний згляд" (Іеііепбе АЬ- 
зісйі) Церкви, як ми бачили, даеться прекрасно зясувати, 
і взагалі все остае просто в ідеальній згодь

Стаютъ для нас зрозумілими вискази св. Отців — без 
усяких натягнень. „В заступстві стоТть священик, що виго- 
лошуе ті слова. Але сила і ласка е божі. Се тіло мое — каже. 
Се слово переображуе дари" (св. Іван Золот.). Так! Свяще
ник, заступаючи Христа, виголошуе Христові слова, і ті слова 
переображують дари: вони даютъ жертві спеціяльну 
(надприродну) природу, як кождий корінь дае спеціяльну 
природу своім овочам (корінь вишні родить вишні, корінь 
груші родить грушки...); вони після вимог ТОТ природи („фор- 
ми" в Аристотеля) пускаютъ в рух цілу акцію евхаристійного 
Христового родження. „Бо як слова, що Тх Бог сказав, е ті 
самі, котрі нині священик говорить, так і жертва е та сама" 
(св. Іван Золот.). 3 тожсамости Христових слів Іван Золот. 
заключав про тожсамість — значить: про о дно пр и- 
родність — нашоі жертви з Христовою жертвою. Але 
деж тут заключения про доконаність нашоТ жертви по 
вимовленню Христових слів ? про моментальність освячення'? 
про консекраційну коротку формулу? Нема в Івана Золот. 
такого заключения. „СтоТть священик, що стягае не вогонь,

і) ІЬісі.
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але св. Духа, він до в го молиться... щоби ласка впала на 
жертву." (св. Іван Золот.).

Як бачимо, Дамаскин знаменито поняв св. Отців, що 
його попередили. Христові слова і епіклеза в акті евхаристій- 
ного освячення взаімно доповнюються. Іяк треба, то 
можна казати, що Христові слова освячують літургічні даря; 
а як треба, то можна казати, що літургічні дари освячуються 
епіклезою. Се так, як пр. коли кажемо, що Бог е тим, котрий 
дав життя чоловікови; і коли кажемо, що родичі дають життя 
чоловікови. Коли ходить про доконаність літургічно'Г 
жертви, то св. Отці найвиразнійше кажуть: „по скінчен- 
ню епіклези хліб стаеться тілом Христовим, а вино кровю 
Христовою" (св. Кирило брус.).

Чи можливі е ще яснійші слова? Факт остае фактом. 
Якщо хто з теольогів не признае, що після будови й льогіки 
Літургіі освячення кінчаеться щойно епіклезою, то е п і- 
к л ез,а стае длянього незрозуміла йневигідна. 
В свойому раціоналізованню літургічних текстів він принево- 
лений тдѵ ^іты кбуоѵ поёіѵ — себто: видвигати слабші 
раціТ проти сильнійших. А людське життя таке, що завсіди 
найдуться такі слабші раціТ сопіга, як пр. колиб хто хотів 
доказувати, що чоловік е з природи безмовне ество, і по- 
кликувався би на такі раціТ: що чоловік родиться безмовним, 
що е богато людий німих, і саме тих треба брати за рішаю- 
чий критерій... Зі зрозумілих ви’імків правило, а з правила за- 
загальний виТмок — вправді можна робити, алеж се не е до
рога до правди. А так поступають ті теольоГи, котрі а) вся
кими манівцями обходятъ властивий змисл епіклези; б) котрі 
вдоволяються всякими марними позорами, що ніби промовля- 
ють проти апостольського походження епіклези; 9 в) котрі 
за всяку ціну хочуть знайти первісну епіклезу перед Хрис- 
товими словами в ЛітурГіТ (себто: властиву епіклезу хочуть 
звести на превентивну), і вірять, хочби тільки одному, фраг- 
ментови саме на тому місці, де він нічого не каже,* 2) а не

/) Наикрасше порадив собі кз. Ьізоѵѵзкі: „Ерікіега \ѵ (Ызіеізгет 
роіесш, і. тосіііілѵа, итіезгсгопа ро зіоѵѵасй изіапохѵіепіа, паіргаѵ.'- 
доросіоЬпіе] піе ізіпіаіа \ѵ еросе рггейпісеізкіе]’11. ЗІоѵѵа изіа- 
потѵіепіа о. с. стр. 113. Ав II. ст. св. Іриней, як ми бачили, говорить, 
про епіклезу в ЛітурііТ в тім самім значінню, в якім і ми нині говоримо 
про неТ.

2) Ось як тріюмфуе кз. Ьізо^ѵзкі з приводу відкриття фраТменту 
„оег ВаІугеН": „Міегтіегпе] (!) ѵѵа§і сііа пазге^о рггейтіоіи ]езі іев 
так! Иізіогусгпу, ге ерікіега г ргозЦ о копзекгаце \ѵ паійаѵѵпіе]’- 
зге] хпапе] пат Іііиг^і зіоі ргхесі зіотѵаті изіапоѵѵіепіа. Тет затет 
ойраба аг^итепі іеоіо^бѵѵ зсЬухтаіускісЬ, хе ерікіега \ѵ Іійіг- 
§Іаск тѵзскобпісіт хаѵѵзхе гпаійоѵѵаіа зі§ йоріего ро зіо^ѵасЬ СЬгузіизо- 
хѵусй, схе§о йо 1907. г. піе тохпа Ьуіо харгхесхуё". (ІЫсі. стр. 108.) А сей 
фрагмент, як знаемо, мае всі познаки властивоТ епіклези, хоч сама е 
клеза в цілости не даеться відчитати.
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дають віри цілій плеаді повних літургічних текстів з усіх сто- 
рін світа; г) котрі не хочуть бачити епіклези в ЛітурГіТ, 
в якій вона дійсно міститься; д) ті, для котрих епіклеза аж 
така невигідна, щэ хотіли би II усунути з ЛітурГіТ, як н. пр. 
Каизсйеп, котрий каже: „сіагит каппеіпе гісйіі§е Еозип§ бег 
Ерікіезепіга^е лиг багіп Ьезіекеп, базз біе Ерікіезе, \ѵепі§з- 
іепз іп ікгег Иег^еЬгасЫеп Оезіаіі, §езігіскеп \ѵ і г б."1).

В сторону тих всіх теольоГів мусимо сказати:
Епіклеза не то, що нестрашна, але пре

чудна, — тільки дозвольте Літургію зраціо- 
налізувати самою ЛітурГіею, а не засліплюйте 
себе непевними метафізичними засадами а ргіогі.

6. Як на підставі літургічних текстів маеться справа 
з Христовими словами „се е тіло мое — се е кров 
м о я", що іх західна школа вважае за „повну і виключну 
форму" Преев. ЕвхаристіТ?

На Тайній Вечері Христос сказав до апостолів: „Робіть 
се на мій спомин“ (Лук. 22, 20). Якби був Христос сказав: 
„сі слова, які я вимовив, і ви вимовляйте при евхаристійному 
служению, бо тільки вони мають освячуючу силу", то — ро- 
зуміеться — всі ЛітурГіТ по всі часи якнайскрупулятнійше 
наводили би саме ті слова, і певно вже від апостольських 
часів (очевидно спершу на підставі устного передання) ви- 
ріжнено би ті слова бодай так, як се е в наших католицьких 
служебниках, де Христові слова „се е тіло мое — се е кров 
моя" правильно випечатані товстійшим друком, а перед ними 
подана рубрика, що Христові слова становлять „форму 
освячення".

Христос сього не сказав — але чи взагалі міг був дати 
такий приказ? Якщо йде про божу всемогучість, то на по
ставлено питания, очевидно, треба дати стверджуючу відпо- 
відь. Але з огляду на змисл ціло! Христово! науки треба дати 
заперечуючу відповідь. Требаж піднести, що Христос уста
новив сім св. Тайн, і якби був уложив незмінну формулу для 
Преев. ЕвхаристіТ, то так само повинен був би уложити ана- 
льогічні формул и для всіх инших Тайн. А тоді віра в букву 
чито в слово займала би визначне міеце в христіянській ре- 
лігіі. Така віра, що е тільки яловим формалізмом, була 
питома фарисеям, алеж ціла Христова наука зверталась проти 
сього формалізму фарисеі'в. Не на вітер говорив і не свою 
думку висказував ап. Павло,коли писав, що Бог зробив нас 
„слугами Нового Завіта, не букви, а духа; бо буква вбивае, 
а дух оживляе... А де дух Господній, там свобода" (II. Кор. 
3, 6—18). Се змисл цілоі Христово! науки.

О. с. іЬісі.
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I тому Христос тільки загально сформулував свій 
'приказ: „се робіть". „С е“ — значить: те діло з тим зми- 
с л о м. (Анальогічно поступив Христос і щодо инших св. 
Тайн.)

Вже між евангелистами нема повноі с л і в н о! згоди, 
коли віддають те, що Христос сказав при установлению Ев- 
харистіТ, а е тільки згода сенсу. Так у Матея (26,26-28) 
читаемо:

„взяв Ісус хліб і поблагосл овив і переломив і дав своім 
ученикам і сказав: Прийміть і Тжте, се е тіло мое. I взяв 
чашу, віддав хвалу і подав і'м, кажучи: Пийте від не! всі, бо 
се е кров моя Нового Завіта, що за многих проливаеться на 
зідпущення гріхів".

В Марка (14, 22—25):
„взяв Ісус хліб і, поблагословивши, переломив і дав Тм 

і сказав: Прийміть, се е тіло мое. I взявши чашу та хвалу 
віддавши, дав ім і пили з не! всі. I сказав ім: Се е кров моя 
Нового Завіта, що за многих проливаеться".

В Луки (22, 17—20):
„I взяв чашу, віддав хвалу і сказав: Возьміть і'і і роз- 

діліть між себе... I взяв хліб, віддав хвалу і переломив і дав 
ім, кажучи: Се е мое тіло, що за вас даеться. Робіть се на 
мій спомин. Так само і чашу по вечері, кажучи: се е чаша, 
Новий Завіт у крови моіи, що за вас проливаеться".

Свангелист Іван не описав се! подіі, зате находимо !! 
опис в ап. Павла (I Кор. 11, 23—25): „Господь Ісус то! ночі, 
котроі був виданий, взяв хліб і віддавши хвалу, переломив 
і сказав: Се е тіло мое, що за вас (е ломане), се чиніть на 
мою памятку. Так само чашу по вечері, кажучи: Ся чаша се 
Новий Завіт в моіи крови, се чиніть, скільки разів питимете 
на мою памятку".

Як бачимо, Матей і Марко опускаютъ слова „що за^вас 
даеться" (тіло); Павло опускав слова „що за многих проли
ваеться" (кров); Лука каже „що за вас"... (кров); тільки 
Матей наводить „і'жте" і „на відпущення гріхів", а також 
заходить ріжниця між словами „се е кров моя Нового За
віта" і „се е чаша — Новий Завіт у моіи крови".

Зрозуміла річ, що творці літургічних текстів стара лися 
вірно віддати евангельські слова,всежтаки розуміли новозавітну 
„свободу", й дещо додали, а дещо опустили з евангельських 
слів —в тій ціли, щоби евангельський сенс повнійше віддати. 
В наших Літургіях зібрані вирази з поодиноких евангелистів 
і уложені в ідеальну ціліеть, котра віддае все, що 
наводить евангеліе, але нічого більше.

А е ЛітургіІ, в котрих стрічаються куди більші зміни. 
Гак пр. в ЛітургіІ св. Климентія, папи римського: „Ніс езі 

'Зап^иіз шеиз, я и і сопіігшаі іезіатепіиш тогііз 
ліеае, диі рго ѵоЬіз еНипбііиг еі рго тиіііз даіиг еі біѵі-
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а і і и г адргоріііаііопет деіісіогит, гетіззіопет' 
рессаіогит еі ѵііат аеіегпат и.’) В Літургіі Евстатія, антіох. 
патріярха : „Нос езі согриз теит, диод ѵ о з е і отпез 
зизсіріепіез іііид Гідеіез ріаерагаі ад ѵі- 
і а т а е і е та т“.1 2) (Анальогічно щодо крови.)

1) Вепаисіоііиз, о. с. Т. II, ра§. 189.
2) ІЬісІ ра§. 235.
3) ІЬісі. ра&. 263.
4) ІЬісі. ра§. 147.
5) ІЬір. ра§. 334.
6) Я тут маю на приміті тільки збірку Вспаисіоі-а..
7) ІЬісі. ра§. 384.
8) ІЬісі. ра§. 348.
9) ІЬісі. ра&. 449.

В Літургіі св. Марути:„Ассірііе, тапдисаіе, с г е д і і е е і 
сегѣі е з іо і е, а і д и е і і а р г а е д і с а і е еі досеіег 
диод согриз теит кос езі, диод р г о заіиіе типді Тгап- 
§ііиг, еі ііііз, диі сотедипі і 11 и д еі сгедипі і п 
те, даі ехріаііопет рессаіогит еі ѵііат аеіег- 
п а т“.3) (Анальогічно щодо крови.) Подібно в Літургіі св. 
Петра4) і Якова Барадата. 5) Але е й такі Літургіі, в котрих 
нема Христовихслів „се е тіло мое"— „се е 
кров моя“, а находиться в них тільки льогічний еквівалент 
тих слів. Всі вони6) були в уживанню Сирійців-Якобітів. Так 
у Літургіі Томи гераклійського: „Ассеріі рапет еі ѵіпит, Ье- 
педіхііТ, запсіііісаѵііТ, іге§іі, ідедіідие Арозіоііз зиіз дісепз: 
ассірііе, иіітіпі, еі ііа іасііе. Еі сит кос а с с е- 
регіііз, сгедііееі сегіі езіоіе, диод согриз 
теит едіііз еі з а п § и і пет ЬіЬіііз іп тетогіат 
тогііз теае іасіепіез, долее ѵепіат".7) Очевидно,, 
що слова „сегіі езіоіе, диод согриз теит едіііз..." супону- 
ють змисл слів „се е тіло мое", бо як можна іети тіло, як- 
щоб воно не було тілом?

В Літургіі Матея Пастиря цілком нема Христових слів 
щодо крови: „Зішііііег еі саіісет ѵііае... дедіідие еііат 
іііит тузіегіо зио іпіііаііз, соттепдаѵіідие і 11 і з, иі 
ех ео отпез соттипісагепі диоддие іп ео з а- 
Іиз ЬіЬепііЬиз іііит еззеі десіагаѵіі, сит ео- 
иіегепіиг іп сопзсіепііа рига ад ехріаііопет деіісіогит, гетіз- 
зіопет рессаіогит еі ѵііат аеіегпат".8)

В Літургіі Діонизія Барсаліба: „(^иі сит ад раззіопет 
заіиіагет рагаіиз еззеі, рапет диет ассеріі, |Ьепедіхіі, |запсіі- 
іісаѵіі, | іге§іі, еі согриз зиит запсіит ѵосаѵіі 
еит іп ѵііат аеіегпат ііііз, диі іііид ассірегепі... Еі 
саіісет, диет тізсиегаі ѵіпо еі адиа, Ьепедіхіі, е і зап^иі- 
пет зиит ргеііозитрегіесіі ііііз, диі іііид ассі- 
ріипі іп ѵііат аеіегпат".9)
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Кепаидоі у своіх пояснениях1) згадуе, що деякі сирійські 
кодекси Літургій ап. Петра і Ксиста папи римського також не 
мають Христових слів „се е тіло мое“, „се е кров моя“. В пер
шій відповідне місце так представляеться: „.,.еі діхіі: ассі- 
р і і е, тапдисаіе іи гетіззіопет рессаіогит е і 
ѵііат аеіегпат. Атеп. Зітііііег саіісет ... еі діхіі еізг 
Ассірііе, ЬіЬііе ех ео ѵ о з отлез ад ѵепіат д е- 
Іісіогит еі ѵііат аеіегпат. Атеп“. В другій: „Сит 
ѵего раззіопі ргохітиз еззеі, іп рапе, циі аЬ ірзо Ьепедісіиз, 
запсіііісаіиз, ігасіиз еі діѵізиз Арозіоііз запсііз Іиіі, сотри з 
зиитѵіѵііісит дедіі поЬізад ѵііат аеіег
пат. Атеп. Зітііііег еі іп саіісе, диі аЬ ео зі§паіиз, Ьепе
дісіиз еі даіиз Арозіоііз запсііз іиіі, зап^иіпет зиит 
ргоріііаіогіит дедіі поЬіз ад ѵііат аеіег
пат. Атеп".

9 ІЬій. ра§. 82—83.
2) ІЬІй. ра§. 83.
3) ІЬід.

Для теорі'і, що Хрнстові слова „се с тіло мое — се 
е кров моя" е повною і виключною формою Преев. Евхари- 
стіТ, тут стоТть така альтернатива: або видати обоснований, 
а до того церковною властю потверджений осуд, що всі 
Літургіі, в котрих не виголошувано слів „се е тіло мое — се 
е кров моя", були неважні; або виказати,що отсі літур- 
гічні кодекси, в котрих нема слів „се е тіло мое—се е кров 
моя", е тільки хибно переписан і, а піеля іх взору 
Літургіі' в старій католицькій Церкві ніколи не відправлялися. 
Але як одна, так друга часть ееі альтернативи доводить до 
просто непоборних трудностей.

Кепаидоі радить собі так, що пристав на другу часть 
наведеноі альтернативи — сі кодекси попсовані переписува- 
чами: „Ііадие поп іетеге, зед тахітіз гаііопит тотепііз 
аііігтаге поп диЬііатиз, ігез іііаз Ьііиг§іаз сотгиріаз еззе поп 
іат сегіо сопзіііо, диат ІіЬгагіогит сиіра, сщиз соп]есіигае 
гаііопез тиііае зипі, Найд едиідет сопіетпепдае".2) (Кепои- 
доі на сьому міеці згадуе тільки про три такі Літургіі—ап. 
Петра, Ксиста папи і Діонизія Барсаліба; алеж опіеля наводить 
ще дві такі Літургіі: Томи гераклійського і Матея Пастиря;.. 
отже всіх таких Літургій е пять у його збірці.)

До того покликуеться на засаду „тахіто іезііит іпіег 
зе сопзепііепііит питего, іідет роііогет, диат диоЬиз аиі 
ігіЬиз адЬіЬепдат, ]игіз сегіа ге§и1а езі".

I продовжае: „Отпез рогго Сгаесае Ьііиг§іае, поп тіпиз 
диат Іаііпае; Соріііагит зех, АеіЬіорит диодесіт, Ыезіогіапо- 
гит ігез, Зугогит ріиздиат ігщіпіа, ѵегЬа СЬгізіі іпіе^га ге- 
ргаезепіапі: ех ііііз і^ііиг, поп ех ІгіЬиз зіпциІагіЬиз, диат 
изиз гагіззітиз езі, ѵега Іесііо реіі деЬеі". 3)
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Якби глибше не призадуматись над справою, то можна 
би вдоволитись тим, що Вепаибоі каже, й піти дальше. Але 
— спробуймо призадуматись над справою. Похибка пере- 
пи су вачі в? а) Не забуваймо, що се літургічні кодекси, 
з котрих правилися Служби Божі. Вправді пере- 
писувач міг помилитися, і хибно переписати навіть таке ва- 
жне місце в ЛітурГіі, як Христові слова, але абсолютно не 
міг такий попсований кодекс бути в літургічному уживанню 
бо йэго певно справили би1)- б) Переписувач міг поми
литися пр. при словах, що відносяться до хліба, але щоби 
зовсім анальоГічно помилився також при словах, що від
носяться до вина (крови), се неправдоподібне. в) Не ходить 
тут тільки про один кодекс і не тільки про один тип Літур
Гіі, але про ріжні кодекси, з ріжних місць, які представля- 
ють пять ріжних типів ЛітурГіі. г) Чи не дивне, щоби 
в тих кодексах були толеровані такі разячі „похибки14 саме 
на найважнійшому місці в ЛітурГіі, а в цілій збірці Ке 
п а и б о 1 - а нема ніодноі ЛітурГіі', де текст епі- 
к л е з и бувби подібно попсований?! Які чим се поя
снити? Самим недоглядом переписувачів певно що ні. Ось саме 
тому ми вгорі й сказали, що епіклеза сильнійше зрослася 
з текстами Літургій, аніж Христові слова „се е тіло мое-се 
е кров моя“. д) Похибки переписувачів правильно вносить 
в текст якесь льогічне змішання попереднього тексту зі слі- 
дуючим. А в тих пятьох кодексах не лише що не слідно та
ко! похибки (Іарзиз саіаші), але видно повну льогічну 
звязлість і заокругленність: кодекс своі'ми сло
вами переповідае те, що Христос сказав.

Вправді в текст ЛітурГіі ап. Петра, щоб його допов- 
нити, можна би всунути Христові слова: „ассірііе, тапби- 
саіе“ — тут можна би вставити дальші Христові слова: 
„се е тіло мое, що за многих даеться" — „ш гешіззіопет 
рессаіошт еі ѵііат аеіегпат. Атеп“. Але инші чотири ко
декси мають такі тексти, що і'х годі було би подібним спо
собом доповнити, бо ані Тх граматична форма, ані льогічне 
викінчення сього не внесли би. Значить, що тут нема ніякоі 
похибки в переписуванню, але кодекси саме так сти- 
лізовані на тому місці. е) Ніпричому тут був би від- 
клик на „бізсірііпа агсапі“, бо се кодекси з пізнійших віків, 
коли „бізсірііпа агсапі" вже не обовязувала, тай зі самого 
тексту ясно, що кодекси не придержуються п. Вже саме спи-

’) Кепаибоі згадуе, що знайшов два такі справлені кодекси, де 
Христові слова дописані після евангельського тексту. Але якби тут дій- 
сно йшло про похибку переписувачів, то рішучо в с і кодекси повинні би 
бути справлені. Справки, які знайшов Вепапсіоі, певно походятъ з пізній- 
шого часу, і не можуть бути доказом на се, що після несправлених ко- 
дексів не відправлялася ЛітурГія може й цілі сотки літ.
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сання літургічного кодексу ломить „дисципліну агсапі", а коли 
в каноні кажеться: „ранет... |Ьепедіхіі,|8апсШісаѵіі,'['іге§і1: еі 
согриз зиит ѵосаѵіГ (в Літургіі Діонизія Барсаліба), так се 
виявлення ціло'і тоі тайни, яку „сіізсірііпа агсапі" збороню- 
вала виявляти. Не менше виявлення, як колиб були написані 
Христові слова: „се е тіломое..." ж) Також ніпричому тут від- 
клик до герменевтичноі засади, на яку вказуе Кепаибоі. Та- 
кий відклик був би ратуючий тільки тоді, якби кодекси, про 
котрі мова, були нечиткі на квестіонованих місцях, або без 
льогічноі звязлости. Алеж вони вповні читкі і льогічно зао- 
круглені — так, що тільки самі про себе можуть свідчити.

Тисячі білих людий не е доказом на се, що Негри не 
можуть істнувати, бо Негри в дійсности істнують, і самі 
про себе свідча ть...

з) Можна би шукати виходу з трудности тим шляхом, 
що Якобіти нарочно попсували своі Літургіі"; одначе се не 
е стійне, бо в іх уживанню е також такі Літургіі, котрі ма- 
ють цілі Христові слова, наведені в директній формі. Зрештою 
КепаисЫ свідчить: „Петре чиіа ЛасоЬііае, сит аЬ Ессіезіа 
зесеззегипі, засгатепіа гііиздие засгоз Ессіезіае Саійоіісае 
ргоргіоз зегѵаѵегипі, §пагі ігабіііопіз Арозіоіісае, а циа заііз 
соттепбаЬапіиг: іііогит ѵего іогтат, аиіідиііиз ігабііат, рег- 
ѵегіеге еі аЬоІеге, засгііе^іо ргохітит ѵізит ііііз іиіззеі:". 9 
и) Отсі типи Літургіі' були в уживанню не в якійсь краіні, 
що далеко від хрисгіянського світа, але в Сиріі, де христі
анство вперше зачало цвисти: девдержалася найстарша, еру- 
салимська, Літургія (ап. Якова); де зібрано найбільше літур- 
гічних кодексів (Кепаибоі згадуе більше як 30).

Чи отже сирійські кодекси, про які мова, не маютьусіх 
знамен за собою, щоби іх уважати за свідоцтво: що в дав
ній католицькій Церкві відправлялися також 
Л іту р г і і т о г о т и п у, я к и й п р е д с т а в л яю ть отсі 
кодекси? Якщо пригадаемо собі, що в перших трьоххри- 
стіянських віках Літургіі не були списані, що відправлялися 
на память, що було богато неписьменних священиків, які й св. 
Письмо знали тільки з устного передання, що новозавітних св. 
книг не було в кождій громаді (парохіі) — якщо те все при- 
кличемо собі в память, то чи зважимося твердити: а) що всі 
священослужителі в цілій христіянській старовині мусіли бути 
свідомі того, що Христові слова „се е тіло мое — се е кров 
моя", під загрозою неважности Літургіі, мають бути на Лі
тургіі висказані в тій самій граматичній формі, як вони наве
дені в евангелію? що форма висказання сих слів мае 
рішати про цілу містерію Преев. Евхаристіі? що не досить 
віддати змисл Христових слів в індиректній формі, — хоч

’) ІЬій. рая- I. (Віззегіаііо).
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і написано в св. Письмі, що Бог зробив нас служителями не 
букви, а ле духа; хоч Христос Господь сказав: „що звяжете 
на з е м л і, буде звязане на небі“; хоч небуло ніякоі 
т а к о і дог ми в Церкві, котра зобовязувала би Тх до ви- 
голошування Христових слів в директній формі; хоч щей до- 
нині ведеться в Церкві спір про те: чи слова „се е тіло мое
— се е кров моя" дійсно е повною й виключною формою 
Преев. ЕвхаристіТ, чи ні? б) Чи зважимося твердити: що всі 
ЛітурГіТ, котрі відправлялись на взір сирійських — ніби „по- 
псованих" — кодексів, були неважні?

Зрештою таке твердження було би нерішаюче, доки не 
проголосила би його церковна власть, бо се до неТ, а не до 
теоретиків, належить видавати мериторичний суд в таких 
квестіях. А того мабуть ніколи не дочекаемося — власно 
з піднесених рацій.

На всякий спосіб тут найшлося широке поле, щ о л е^ 
жить поза плотом західноі теорі’і про фор
му ЕвхаристіТ. Отся теорія завузька — вона не 
може обняти того поля. Зате виклад Дамаскина обіймае й те 
поле з евхаристійного життя Христово! Церкви. Дамаскин не 
акцентуе форми Христових слів, тільки евхаристійне діло 
Христове і його с е н с. Чи скажеться в ЛітурГіТ „Ьос езі 
согриз теигп" чи „еі ѵосаѵіі рапет согриз зиштГ — се те 
саме діло й той самий сенс: Христос хліб замінив у свое 
тіло. Тим священослужитель стае на евхаристійний грунт, 
відгортае евхаристійний корч і т.д., як се ми зясували.

Одначе вповні можна усунути трудніеть, що про не! 
мова, щойно покликом на епіклезу. Треба завва- 
жати, щоепіклеза мае той самий льогічний 
змисл, що й Христові слова: „се е тіло мое — се 
е кров моя". Проситься в епіклезі, щоби Бог (через св. Духа) 
„сей хліб" (евангельське „се") перетворив „в тіло Христове" 
(евангельське „тіло мое"), а „се вино" в „кров Христову". 
Отже хоч деякі старинні ЛітурГіТ не міетили Христових слів 
„се е тіло мое—се е кров моя" в Тх іеторичному звязку, то 
всежтаки вони не обходили Тх цілком, бо наводили Тх 
в епіклезі — вправді не в тій граматичній формі, в якій 
Тх Христос висказав, одначе точно в тім самім льо- 
гічнім значінню. А тим у кождій ЛітурГіТ, без уся- 
кого виі’мку, повторюеться те саме, що Христос Господь зро
бив на Тайній Вечері і що апостолам приказав робити: те 
саме діло з тим самим льогічним сенсо м— 
перетворення хліба й вина в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа

Але — щоби все так складно вийшло, треба епі
клезу зачислити до сущно'Т части освячення
— треба іи признати те значіння, яке іи ЛітурГія дае.
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Для схолястично'і теорі'і про форму Евхаристіі невигід- 
ний е навіть такий тип Літургіі, який представляютъ Літур
гіі св. Апостола Петра, св. Марута, Якова Барадата, де Хри
стов! слова приходятъ у сполуці зі словами священика „сге- 
сіііе еі сегіит ИаЬеіе, у иод кос езі согриз теит“. Просей 
тип кз. Ьізошзкі каже: „скосіаг іогта копзекгаср ]езі Ьагдхо 
гтіепіопа, ]едпак ргахѵдородоЬпіе ]езі ѵѵагпа".1) Отже не 
„певно", тільки „правдоподібно“. Невелика потіха була би 
для тих христіян, старих католиків, що літургізували після 
сього типу, якби воскресли й довідалися, що вони приносили 
Богу тільки правдоподібно важні жертви... Чиж можна в та
ких загальних, а таких есенціональних річах вдоволитися 
правдоподібністю? Схолястична теоріядомагаеться директ- 
ноТ форм и Христових слів як „сопбіііо зіпе диа поп“, бо 
така внутрішня льогіка поняття „сакраментально!' формули": 
се маютъ бути слова—так само висказані, як і'х Христос ви- 
сказав, бо тільки в тій формі вони е „божеськими словами", 
які маютъ переествлюючу силу.

х) 8іо\ѵа изіаподѵіепіа стр. 214.
2) ІЬій. стр. 213—215.
3) О. с. стр. 36—37.

Але чи се дійсно можливе, щоби саме граматична 
форма була рішаюча для божо! сили? Оконечну відповідь 
на се питания відкладаемо на сам конецъ розвідки.

'к* #
Західні автори звичайно не роблять собі поважнійшо! 

трудности з тих сирійських типів Літургіі', котрі не містять 
Христових слів у директній формі. Вони до річи підходять 
уже з готовими метафізичними засадами, які і'м переказала 
і'хня (західна) шкільна історія, хоч творці тих метафізичних 
асад—старі схолястики—не мали ані поняття про історію 

літургічних текстів і і'х численних варіянтів.
А прецінь насамперед треба би переглянути історію ев- 

харистійного христіянського життя, у ста лити факта, й дати 
собі раду з ними, і щойно так підходити до метафізики. Кз. 
Эг. Бізоѵѵзкі2) згадуе тільки три такі Літургіі' (ті, що і'х по 
імени наводить Кепаибоі), але не вглибляеться в саму річ, 
вдоволяючися пояснениям Кепаибоі-а. „\Ѵ кагйут гагіе", 
каже кз. Бізоіѵзкі, „піе паіе/у іусЬ Ьгакб\ѵ Читасгус \ѵ ди
ски піекібгуск іео1о§дш, ігЬу одргахѵіапо тзг$ Ьег зіб\ѵ Скгу- 
зіизоіѵуск". Ба, але тут ходить про історичні факт и, 
і годі вдоволитися таким загальним „сеіегиш сепзео", котре 
факта лишае непровіреними, а випливае тільки з метафізичноі 
оріентаціі а ргіогі.

Др. Русснак згадуе тільки про одну таку Літургію, 
якоі, як він каже, „особенностью является то, что в ней нѣтъ 
словъ Спасителя, установившаго тайную вечерю".3) Але й не-
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відповідну Літургію собі вибрав і тільки побіжно справився 
з нею. Се несторіянська Літургія св. Адея і Марія (Кепаибоі 
називае іі Веаіогѵ.т Арозіоіогит сотрозііа а з. Абаео еі з. 
Магі). 3 Іі тексту гоці певно заключити: чи вона не мае Хри- 
стових слів задля свойого типу, чи тільки з вини перепису- 
вача. Кепаисіоі і тут заступае свій загальний погляд: „Іп со- 
сіісе Еііае, диет зесиіі зитиз, сіеіесіиз езі, сит іоіа ѵегЬо- 
гит СЬгізіі гесііаііо ргаеіегтіііаіиг дезсгіріогіз сиіра"1).

г) ІЬісі. рая- 587.
2) ІЬісІ.
3) ІЬісі. рая. VIII. (Ьіззегіаііо).

На всякий спосіб певна річ, що сі слова не е опущені 
з причини „дізсірііпа агсапі“, як се Русснак думав, бо й тут 
мають місце ті самі раціі, що ми Тх вже вгорі навели. Ось 
слова, які в тій Літургіі евентуально мали би заступати Хри- 
стові слова: „Зегѵі іиі йитііез, ітЬесіІез еі іпіігті, диі соп- 
§ге§аіі зитиз іп потіпе іио, пипсдие зіатиз сэгат іе еі 
ассерітиз сит ]иЫ1о іогтат диае а іе езі, Іаидапіез, §1о- 
гііісапіез еі ехаііапіез, соттетогатиз еі сеІеЬгатиз ту- 
зіегіит Нос та§пит еі ігетепдит, запсіит еі діѵіпит раз- 
зіопіз, тогііз, зериііигае еі гезиггесііопіз Нотіпі еі Заіѵаіо- 
гіз позігі Лези СЬгізіі“ (зараз слідуе епіклеза). Можливо, що 
по тих словах мав би приходити евангельський текст, як він 
приходить у других двох несторіянських Літургіях (Теодора 
Інтерпрета і самого Несторія).

Але годі не доглянути, що наведені слова с в о і м спо
собом переповідають евангельський текст, а до того вже 
згадують муку, смерть і воскресения Спаси
теля, що правильно в Літургіях слідуе п о наведению Хри- 
стових слів. Значить: і'х льогічне заокруглення не е таке, 
котре конечно домагалось би евангельського доповнення, ба 
навіть більше промовляе за виключенням евангельських 
слів. На всякий спосіб епіклеза також у тій Літургіі нахо
диться на свойму питомому місці—по згадці Христово! смерти 
й воскресения.

Др. Русснак каже: „В настоящее время употребляется 
(отся Літургія) греко-католическими халдеями и малабарца- 
ми“2), і на тому кінчить. А се неэбияк може змилити чи
тана, що ніби катол. ІДерква позволяв таку Літургію без 
Христових слів відправляти, чим західна теорія про форму 
Евхаристіі, очевидно, була би ірзо іасіо повалена.

Зате Кепаибоі більше вміе сказати про се, Він раз- 
ураз нарікае, що „ебііогез Котапі" позміняли оригінальні 
тексти східних Літургій, особливо на тих місцях, де нахо
диться Христові слова і епіклеза: „Отпез еііат Ьііиг^іаз 
Котапі едііогез биоЬиз ргаезегііт Іосіз геіогтаѵегипі: іп 
іогта ѵегЬогит СЬгізіі еі іп іпѵосаііопе Зрігііиз запсіі“3)
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„ОЬзегѵапбит рогго езі іп Міззаіі СЬаШаісо, Котае ебііо, 
іогтат ѵегЬогит іііогит репііиз іттиіаіат ео сопзіііо, иі 
Ьаііпае г е з р о п б е г е і".1) „Аі іп аіііз ргоре отпіЬиз 
Ьііищісіз оНісііз, диае Котае есіііа зипі, тахіте іп ѵегзіо- 
піЬиз, поѵа ргогзиз еі аЬ аиіогит тепіе Іесііо зиЬзіііиіа 
езіЛ2) Щоби дати образ, як виглядають ті зміни, продовжуе 
Кепаибоі: „Соттіззшп іб тахіте іп Міззаіі ебііо аб изит 
Магопііагит, диі ех тиіііз ЛасоЬііісіз Ьііиг^ііз сопііаіиз езі. 
Іп ео епіт отпез Іпѵосаііопіз іогтае іп Ьапс зепіепііат 
соттиіаіае бергеЬепбипіиг: Еі кипе рапет, согриз ѵійеіісеі 
Скгізіі, /асіаі поЫз ргойеззе зитепііЪиз ай гетіззіопет рессаіо- 
гит еі ѵііат аеіегпат. Еі Ігипс саіісет, запдиіпет ргеііозит 
Скгізіі, /асгаі поЪіз ргойеззе еіс. Іп СобісіЬиз ѵего тапизсгір- 
ііз іііагит, отпіит Ьііищіагит еі аііагит, диоз ЬаЬиітиз, 
піЬіІ зітііе 1е§ііиг, зеб зітріех, еідие диат ехрозиітиз зеп- 
іепііа: иі айѵепіепз Врігііиз запсіиз е//ісгаі рапет диійет сог
риз Скгізіі, саіісет едиз запдиіпет еіс“,

4) ІЬісі. ра§. 80.
2) ІЬІсі. Т. I. ра§. 222.
’) ІЬісі. ра§. 509.
4) ІЬІй. Т. II, ра§. 565-567.
5) Малябарці (індійські Несторіяни) приступили до уніі з катол- 

Церквою на синоді в Діямпер 1599. р. Ьизііапіа се Португалія.
6) ІЬісі.

Подібно зреформовано в римськім (латинськім) виданню 
епіклезу в етіопській Літургі’і3). А малябарську Літургію 
стрінула та сама доля в руках латинських реформаторів. 
„Ьизііапі сепзогез тиііа іпсаиіе батпаѵегипі", нарікае Ке
паибоі: змінили форму Христових слів і усунули епіклезу.4) 
I щойно так справлена отся Літургія уживаеться Халдеями 
й Малябарцями східно-католицькоі віри.5) Під адресою тих 
римських видавців і цензорів Кепаибоі написав болючі, але 
остерігаючі слова: „О ргаесіагат етепбаігісет ѵеіегіз ТЬе- 
оіо^іае, РЫІозорйіат, диае зі зоіа аибіаіиг, іпсопзиііа ігабі- 
ііопе, ѵіх диібдиат егіі іп апіідиа бізсірііпа, диод еггогіз 
зизсіріопе сагеаі; огаііо ѵіх иііа, диае поп зсаіеаі ИаегезіЬиз"6). 
I знов кажемо — золоті слова! Диференціяція між тим, що 
латинське, й тим, що загально католицьке, по східному 
роздорі дуже поволі й тільки з трудом розвивалась. Цензо- 
ри, на котрих Кепаибоі нарікае, латинство ідентифікували 
з католицтвом, і тому Мали таку вузьку міру для того, 
що загально католицьке.

3 признаниям треба піднести, що нині вже не ті часи, 
і в Римі видаються вповні поправні східні ЛітургіТ. Атмо
сфера прочистилась і прочищуеться, а для того—один з пер- 
щих — немало заслужився саме Кепаибоі.
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Західні Літурйі й епіклеза
Нині в цілій західній Церкві е лиш один обряд - рим- 

ський. Тільки в Медіоляні (т.зв. амброзіянський обряд) і в То
ледо (т.зв. мозарабський обряд) остали, дуже обмежені й зро- 
манізовані, рештки тих обрядів, що колись були без порів- 
нання більше розповсюднені на Заході, аніж римський обряд.

Головними центрами, в котрих витворилися основні типи 
ЛітургіТ, були три первісні натріярші резиденціТ: Антіохія, 
Александрія і Рим.1) (Царгород переймив свою Літургію від 
АнтіохіТ.)

і) Треба знати, що Александрія в I. ст. по Христі була щодо чи
сла душ другим містом уримській імперіі (резиденція ПтоломеТв). Ан
тіохія була т р е т і м містом (резиденція Селевкидів). Рим був першим 
містом.

*) Рогіезсие- Нохакочѵзкі о. с., стр. 70,
3) Одні думаютъ, що грецька мова була церковною мовою в Римі 

до другоі половини III. ст.; инші — що вона була там церковною мовою 
аж до кінця IV. ст. (Ногакохѵзкі, стр. 117).

Для нас важна ось яка квестія: Ч и Р и м зараз з по
чатку витворив якусь свою питому Літургію, 
в котрій евентуально — могло би не бути епі- 
к л е з и? На жаль, про римський обряд з перших трьох ві- 
ків менше знаемо, як про инші.2) Отже на поставлену кве- 
стію мусимо шукати відповіди шляхом розумовання.

Се певне, що в перших трьох віках в Римі Літургія від- 
правлялася в грецькій мові, як загалом на цілому Заході.3) 
Боже Прэвидіння так повело історію людства, що Христову 
віру для першого ТТ опрацьовання віддало найгеніяльнійшому 
і найкультурнійшому народови — грецькому. Найбільше ви- 
мовним символом того факту е, що всі новозавітні св. книги, 
крім евангелія св. Матея, написані в грецькій (геленістичній) 
мові. I Александер Македонський і Римляни своТми военними 
походами несвідомо послужили тій ціли.

Через Александра Великого грецька мова поширалася на 
Сході і в Египті, а через Римлян на Заході. Інтелігентнійші 
верстви ріжних народів поприймили грецьку мову і культуру, 
а з тим також грецького духа. Саме отсе для нас 
важне, а легко зрозуміле. Ми, УкраТнці, з життевого досвіду 
знаемо, як то зі сполыценням Німці і УкраТнці цілком перей- 
маються „польським духом“.

Подібно мусіло діятися також зі згеленізованими Римля
нами, Жидами тай варварами. Вони продовжали грецьку 
культуру і відчували після ТТ своерідних акордів. Тому воно 
й оправдане, коли ми сказали, що боже Провидіння віддало 
Христову віру для першого ТТ опрацьовання грецькому наро-
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цови. Хоч геленістий не були родженими Греками, алеж вони 
жили духовим надбанням грецького народу й дальше розви- 
вали те надбання — таки в його грецькому стилю. 3 то'! 
преміей можна виснувати ось які, для нас важні, заключения: 
В перших віках христіянства, в віках розцвіту геленізму, 
а) найбільше творчими центрами в Христовій 
Церкві мусіли бути ті міета, що були най- 
сильнійшими центрами геленізму, а се Ан
тіохія і . Александрія; б) всяке творения 
в Церкві йшло поліні'і геленізму, т. зн. 
згідно з грецьким духом.

3 тих знов висновків можна вилущити відповідь на нашу 
вгорі пілнесену квестію: Чи Рим зараз з початку витворив 
бу в собі якусь своерідну Літургію?

На підставі наведених преміе мусимо дати заперечуючу 
відповідь. В христіянській геленіетичній культурі Рим, як 
загалом Захід, був радше відбірною стаціею, аніж надавчою. 
Під тим оглядом не міг Рим конкурувати з Антіохіею або 
Александріей), як загалом Захід зі Сходом. Вистарчить зга- 
дати, що аж до IX. ст. всі вселенські Собори відбувалися 
на Сході. Зі Сходу, в грецькій мові приняв Рим христіянство, 
в грецькій мові й удержував його у себе, отже послідовно 
треба думати, що Рим і свою первіену Літургію також при
няв зі Сходу, а не витворював собі свое! оригінально! Лі- 
тургіі. Очевидно в Римі могли з часом повставати нові р е- 
д а к ц і Т первіено'і принято!' ЛітурГіТ, могли повставати нові 
молитви, од паче в геленіетичному стилю — доти, 
.доки у Римі геленізм панував. Подібно діялося в тих часах 
у всіх більших міетах, бо текст Літургі'і був ще пливкий. 
Алеж тип оставав той самим.

За сим промовляе й инший, дуже знаменний факт. Ще 
в 416. р. папа Інокентій I. жалувався в листі до Декентія, 
епископа в ЕіщиЬіиш (биЬЬіо) в Умбріі, в римській про- 
в і н ц і Т, що навіть там не уживають римського обряду.1) За
хід не йшов за Римом в обряді. „Ргхебеѵѵзхузікіет зіхѵіег- 
сіхіс тпзіту іакі піергаіѵібіоіѵу і \ѵу]Дко\ѵу, хе ах бо VIII. 
шіеки хаейбб піе зіозоѵѵаі зщ бо о§б1пе] хазабу, іѵебіе кіб- 
ге] ш оЬгх^бкасй 1ііигррехпуей і іей ихуѵѵапш гохзігху§а ргху- 
паіехпозс бо раіг]агсйаіи. Ыікі ргхесіех піе роббаіѵаі ѵпді- 
р1і\ѵозс,хе раріех \ѵ Ехутіе Ьуі раЩагсйд саіе^о хасйоби.А ]еб- 
пак Козсіоіу іппе хаейоби піе ихуіѵаіу гуіи гхутзкіе§о“.2) 
,8уг]а зхіа ха Апфсй^, Е§ірі ха Аіекзапбгід, згобкоіѵе і ро- 
Іибпіохѵе ѴЧосйу огах Аігука ха Кхутет. Рбіпоспе ѴѴІосйу- 
Оа11]а, Вгу1ап]а, Нізхрап]а Ьуіу бхіегхаѵѵаті раіг]’агсйаіи 
гхутзкіе^о. Схетих іебу піе ихухѵаіу оЬгх^би з\ѵе§о раЩаг-

А Рогіезсие—Нохаколѵзкі о. с стр. 90.
А Рогіезсие—Ногакоіѵзкі, о. с. стр 91.

5
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сИаіп — дак іо зщ дгіаіо гхѵукіе стдгіеіпдгіе] \ѵ Козсіеіег' 
АѴ кагдуш гагіе — ]ак хѵурадіа Ьу оёрохѵіедг — ѵѵіешу, ге 
§о піе игуіѵаІу.Аг до згбзіецо гипіе] ѵѵі^се] шіеки оѵѵе кга)е 
гасйоѵѵаіу зѵѵо]е ѵѵіазпе 2\уусга]е 1ііиг§іс2пе, кібге рггузгіу 
до піск ге хѵзсЬоди".1)

л) ІЬісІ. стр. 73.
2) Кз. Ьізоѵѵзкі цілком потонув в анахронізмі, коли пише: „Каизскеп 

орохѵіаба, ге па Хаскойгіе ѵѵ IV. і \ѵ V. ѵг. . рггугѵѵусгаіопо зі§ иіѵахас 
зіолѵа изіапохѵіепіа ха копзекгасуіпе, а ропіеуѵаг Тети роксіи зрггесі- 
ѵѵіаіа зіе ерікіега,. гѵі^с іа изипі^іо. Ма іо іейпак г^осігіс зі§ теро- 
сіоЬпа, ко сгугЬу раріег гогхѵі^хаі Ьуі ітисіпозсі сойо ерікіеху, §ауЬу 
Ьуі изипаі г капопи гхутзкіе^о, а рогозіатѵііѵѵ іппусккапо- 
пасЬ гаскодпіск і апаркогаск \ѵзскосіпіск?“ (81о\ѵа изіапоуіепіа, стр. 
252—253). Про церковні відносини в IV. і V. ст. кз. Ызоѵѵзкі судить на 
зразок пізнійшоі дисципліни в Церкві.

*) Рогіезсие—-Ногакоѵѵзкі, о. с, стр. 93.

Річ стане зрозумілою, як тільки визволимося від ана- 
хронізму, котрим автори, що пишутъ про історичні суспільні 
загадки, дуже часто грішать. Треба собі здати справу этого, 
що вперших вікахнебуло в Церкі тогоди- 
с ц и п л і н а р н о г о почуття й вироблення, яке 
пізнійше розвинулося. Спільна жива віра і спільні 
ідеали заступали тоді в переважній части дисципліну згори 
(як се пр. і нині 6 в Жидів).

Сирія не тому йшла в обряді за Антіохіею, що Антіохія, 
як патріярхат, дисциплінарно накинула іи свій обряд, тільки 
тому, що Антіохія „полонила“ Гі своею творчістю, ж и т- 
тевою висшістю. Папа Інокентій I. в 416. р. тільки 
жалувався перед підвладним йому епископом — опісля 
прийшла инакша мова: диктат згори. Якби був Рим у пер
ших віках творчим літургічним центром, то з цілою певністю 
був би потягнув за собою бодай значку часть Заходу. А що 
дисциплінарним способом після тодішніх понять і призвичаень 
не годилось того робити, 2) тому за Римом пішли тільки ті, 
котрих спільна історична доля злучила з Римом: середуща 
й полуднева 1 талія тай Африка.

Т. зв. галліканський обряд походив з Антіохіі. Францу- 
ський історик ОисЬезпе поставив теорію,, що сей обряд через 
Медіолян, який у IV. ст. був митрополіею північноі Італіі, 
передістався до Галліі, а відти до ІспаніТ і до БританіТ. Се 
мало статися щойно в IV. століттю. БисЬезпе вказуе на ме- 
дюлянського епископа Авксентія (355—374), що походив з Ка- 
падокіі, як на того, котрий приніс антіохійський обряд до 
Медіоляну. 3)

Однак ся теорія не е переконуюча. Авжеж у II. ст. був 
у Ліоні в Галліі' дуже діяльний епископ, що походив з Мало! 
АзіТ, св. Іриней. А перед ним був там епископом Потин, та- 
кож з Мало! АзіТ, що як столітний старецъ за царя Марка 
Аврелія (178 р.) був замучений. Якщо міг Авксевтій прине-
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сти на Захід антіохійський обряд, то чому не могли були 
тайГ°ѵ "К И„™ ВЖе П°ТИН; Іриней? До ІѴ* ст‘ в Медіоляні 
таи у 1 алли вже мусів бути якийсь обряд. Міг він бути 
Прп^пі Л 6 Н 1 с ;и 4 Н ий’ бо так бУл0 в тих віках У Цілій 
> Отже еп. Авксентій уже з н а й ш о в східний обряд 
у Медюляні... Початки і'алліканського обряду рішѵчо треба 
покласти бодай на II. ст. (часи Истина і Іринея), бо инакше 
рахунки не будутъ складатися.

I от приходимо до ясно! полянки в лісі історіТ: Півнична 
X* Ч Дит?аѵ-ЧВ1Д НИо Іспанія й Британія) приняли свій 
о ряд з Антюхи. А що Рим ще не був витворив свойого 
оригшального обряду, а його обряд ріжнився від і'аллікан
ського, так се нам вказуе, що Рим мусів приймити 
С* ** V Р V с « и й 0 6 Р я Д з А л е к с а н д р і I (так само 
Африка). 6 и инші познаки, котрі вказують на се. Тимто 
и могли инші західні Церкви боронити свойого обряду перед 
Римом, ви приимили обряд з Александра, а ми з АнтіохіТ. 

ш се не ваше (ваш витвір), ані те не наше, але все зі 
сходу, відки и віра наша походить... Вже в тих перших 
віках епископи дуже совісно перестерігали і боронили тра- 
дици своіх Церков, чого клясичним зразком е спір про свят- 
ковання Пасхи.

Отже коли маемо на увазі перші три, або й чотири сто- 
ліття, то з щлою певністю можемо заключати, що римська 
Літургія в своіх основних частях була така сама, як і всі 
східні Літургіі. Авжеж сама схема римськоі Літургіі йдоте- 

гХема східних ЛітУРгій. Значить, що в ри м- 
-Д е п і к л е з а 

східних Літур-
ській Літургіі мусіла бути також
— тайтотака, яка була в
Г І Я X .

„ Маем° на се й позитивні докази. Про епіклезу в афри- 
к^нськіи Літурпі свідчать: Оптат в IV. ст. (його слова ми 
вже наводили) і ФулЫенцій (також з IV. ст.), який лише: 
„ ат пипс еііат іііа поЬіз езі бе Зрігііиз запсіі тіззіопе 
оНрНиг0 “бз: сиг зсііісер зі отпі ТгіпіШІ засгіНсіит 
оНегіиг, а б з а п с і 111 с а п б и т оЫаііопіз позігае 
1 еѴи г ?“§1) П С 1 5 Р 1 г 11 и 8 1 а п 1 и т т і з з і о р о з іи- 

л_2акож У СВ‘ АвГУСТИна стрічаються слова, з яких можна 
догадуватися, що вони відносяться до епіклези: „N00 запсіі- 
зіЬВДеІ Зрігііи Оеі”^Пит засгатеп‘ит> пізі ^піе іпѵі-

Про епіклезу в первісній римській Літургіі позитивно 
л=Ь СЛя0В?-ВаПИ 1 елЯЗІЯ’ ЯК1 ми вже наводили: ,Каш 
риотобо аб біѵті тузіеги сопзесгаііопет соеіезііз Зрігііиз

’) ЫЬ. II. аб Мопітит (Норре, стр. 37).
-) Г)е ІгіпіР ІіЬ. III. с. 4. (Норре, стр. 249—250)
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іпѵосаіиз айѵепіеі...?* На иншому місці той самий папа гово
рить (подібно до св. Августина): „... іп сііѵіпат ігапзеипі 
Зрігііи запсіо регіісіепіе зиЬзіапііат". *)

В „Сакраментарі“ Льва Вел. (440-461) находимо молитву, 
що приходить при приготовлению літургічних дарів (наша 
проскомидія): „М і і і е, Эотіие, ди а е з и ши з, 8 р і г і- 
і и т 8 а п с і и т, д и і 1і а е с типега ргаезепііа 
(предложен! дари) п о з і г а і и и т поЬіз е И і с і а і 
засгатепіит е і ай 1і о с ре гсіріепйит по
зіга согйа р и г і Г і с е і“. 2) Се просто ідеальна, одначе 
скорочена епіклеза. Вона зраджуе, що формальна епіклеза 
(така, яка е в східних Літургіях) була складовим елемен- 
том також римськоТ Літургіі. Вправді вона тут стоі'ть у про- 
скомидіі, одначе для неупередженого ясно, що вона е таким 
відгуком властивоТ епіклези, як пр. кожда неділя е відгуком 
воскресения Христового. Вона дае нам зразок: якою молит
вою римська Церква в тих часах доконувала літургічного 
освячення. Се виходить тим певнійше, що такою самою моли
твою (= епіклезою) доконувано літургічного освячення в усіх 
инших Церквах. Зрештою, як побачимо, непоборним доказом 
на се, що епіклеза істнувала в первісній римській Літургіі, 
е нинішній текст римськоТ Літургіі.

Що епіклеза находилася в давній галліканській і моза- 
рабській Літургіі, на се е не лиш посторонні свідоцтва, але 
й самі релікві'і тих епіклез. Норре зібрав ті памятки, а ми 
тільки для приміру наведемо кілька.

Ось взір епіклези з давно!' (з V. ст.,) галліканськоТ 
Літургіі': „Еесоіепіез і§ііиг еі зегѵапіез ргаесеріа ипі^епііі, 
йергаесатиг, раіег отпіроіепз, иі Ьіз сгеаіигіз аііагіо іио 
зирегрозіііз зрігііиз запсіііісаііопіз іпіипйаз, иі рег ігапзіи- 
зіопе(т) саеіезііз айдие іпѵізіЬіІіз засгатепіі рапіз Ыс тиіаіиг 
іп сагпе(т), еі саіех ігапзіаіиз іп зап§иіпе(т) зіі іоііиз §га- 
ііа, зіі зитепііЬиз шейісіпа...“ 3) По всіх наших виясненнях 
мусимо сказати, що се просто взірцева епіклеза.

В „Міззаіе Ооійісшп" (з часів Каролінгів) в свято 
Обрізання: „Наес поз, Потіпе, іпзіііиіа еі ргаесеріа геііпепіез, 
зирріісііег огатиз, иіі Йос засгііісіит зизсіреге еі Ьепейісеге 
еі запсіііісаге йі^пегіз, иі Тіаі поЬіз еисйагізііа 1е§іііта іп 
іио Ріііідие іиі потіпе еі Зрігііиз запсіі, іп ігапзіогта'іопет 
согрогіз еі зап^иіпіз Потіпі позігі Лези Сйгізіі, ІЛпі^епііі іиі, 
рег диет отпіа сгеаз сгеаіа Ьепесіісіз, Ьепейісіа запіШісаз 
еі запсіііісаіа 1аг§ігіз...“ 4)

В мозарабській Літургіі (Міззаіе тіхіит з 1500 р., іп 
зесипйо Оотіпісо розі осіаѵаз Ерірйапіае): „ОЬ Нос диаези-

9 Г)е сіиаЬиз іп Сіігізіо паіигіз (Норре, іЬісІ.).
) Цпт. Изолѵзкі: 8!оѵѵа из!, стр. 253.
9 Норре, о. с. стр. 71.
9 ІЪісІ. стр. 72—73.
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піиз іатиіапіез, иі оЫаііопет Ьапс Зрігііиз іиі регтіхііопе 
запсіііісез еі согрогіз ас зап§иіпіз Вотіпі позігі Леей СЬгізіі 
ріепа ігапзіогтаііопе сопіогтез; иі Ьозііа, циа поз гебетріоз 
еззе тетіпітиз, типдагі а зогбіЬиз іасіпогит тегеатиг...“ О

Отже первісно всі Літургіі на світі 
мдли е п і к л е з у — на тому самому місці, з тим самим 
льогічним змислом. Про противний погляд, що ніби первісна 
римська Літургія не мала епіклези, нема що й говорити. Се 
погляд — недоносок.

По черзі насуваються нам квестіі: а) Коли в Римі усу- 
нено епіклезу з Літургіі? б) 3 яких причин? в) Які наслідки 
потягнула отся зміна в римській Літургіі?

На першу квестію можемо дати відповідь на підставі 
позитивних даних. Лист папи 1 елязія свідчить, що в 492—496 рр. 
епіклеза ще находилася в римській Літургіі. Останньоі пере- 
рібки римського літургічного канону доконав папа Григорій 
Вел. (590—604), і в його редакціі сей канон дійшов аж до 
наших днів. * 2)

9 ІЬІб. стр. 79.
2) Рогіезсие—Ногакснѵзкі о. с. стр. 125.
3) Рогіезсие—Ногакоѵѵзкі о. с. стр. 121.

Значить, що в літургічній редакціі Григорія Вел. вже 
не було епіклези. Отже епіклезу усу н ено десь 
в, VI. століттю. Чи се зробив Григорій Вел., або може вже 
I елязій (що не е виключене, а йому традиція також припи- 
суе перерібку літург. канону), се для нас неважне. Канон 
Псевдо-Гелязіянського сакраментаря (що походить з VI. 
або VII. ст.) вже не мае епіклези.

Не мае і'І ні Псевдо-Амброзіева книжечка „Бе засгатеп- 
ііз“, яку вважають за ще старшу (і'і повстання приписують 
то IV., то V., то VI. століттю). Вона вже зовсім свідомо 
звертаеться проти епіклези, приписуючи літургічне переест- 
влення виключно Христовим словам. Місце, де мала би бути 
в римській Літургіі епіклезяса книжечка ось як передав: 
„Еі засегбоз бісіі: Ег§о шетогез ^Іогіозіззітае ещз раззіо- 
піз еі аЬ іпіегіз гезиггесііопіз еі іп саеіит абзсепзіопіз оЙе- 
гітиз ііЬі Ьапс іттасиіаіат Ьозііат, гаііопаЫІет Ьозііат, 
тсгиепіат Ьозііат, Ьипс р а п е т запсіит еі саіісет ѵііае 
аеіегпае; еі реіітиз еі ргесатиг, иі Ьапс оЫаііопет 
зизсіріаз іп зиЫіті аііагі іио рег тапиз ап§е1огит іиогит 
зісиі зизсіреге бідпаіиз ез типега риегі іиі щзіі АЬеІ еі 
засгііісіит раігіагсЬае позігі АЬгаЬае еі диод ііЬі оЬіиІіі 
зиттиз засегдоз МеІсЬізедесЬ". 3) Мовби радиркою лит зде- 
більша витерте слово, так властива епіклеза визирае із сього 
тексту. Слово „хліб“, яке належить до льогічно-граматичноі
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сути епіклези (бо в кождій епіклезі предложен! дари назива- 
ються ще „хлібом і вином"), і тут приходить, тільки додано 
до нього апозицію „святий" (так воно і в нинішнім римськім 
каноні).

А ще білыпе характеристичною е фраза „еі реіітиз еі 
ргесатиг", якоюзачинаеться епіклеза в еги- 
петських Літургіях: „огатиз еі оЬзесгашиз" (Літур. 
св. Кирила); „го^атиз еі бергесатиг" (Літур. александрій- 
ська св. Василія); „го^атиз еі абогатиз" (Літур. коптійська 
св. Василія); „го^атиз еі оЬзесгатиз“ (Літур. св. Марка). 
Сирійські Літургі’і мають на тому місці зовсім иншу фразѵ, 
а саме: „піізегеге поЬіз, еі тіііе (Зрігііит іиит..)". Се за- 
гальна фраза. А якщо денеде й приходить „оЬіезіог еі бе- 
ргесог" (Літ. св. Свстатія антіохійського), то всежтаки в злу- 
ці з „тізегісогбіа" і „тізегеге теі“.

Отже фраза „реіітиз еі ргесатиг" в фрагмент! рим- 
ського канону після наведеного взірця недвозначно каже, 
що на тому місці первісно була епіклеза — йто піс ля 
египетського (александрійського) взору. 
3 того приводу, що автор книжечки ,,Ве засгатепііз" взо- 
рувався на творі св. Амброзія (Т 397) „Ве тузіегііз", деякі 
автори приписують ,,Ве засгатепііз" св. Амброзіеви або яко
му сь його ученикови. Одначе взір „вирадированоі" епіклези 
понад усякий сумнів каже, що книжечка „Ве засгатепііз" 
могла появится щойно тоді, коли в римській Літургі’і вже 
не було епіклези—щонайскорше в VI. століттю.

Кз. Еізо\ѵзкі вважае книжечку „Ве засгатепііз" за „най- 
старшу памятку медіолянськоТ Літургі’і."1) Але що сам автор 
книжечки каже про римську Церкву „сищз іурит іп отпі- 
Ьиз зециітиг еі Гогтат",2) то фрагмент літургічного канону, 
що його находимо в тій старинній книжечці, без обиняків 
слід уважати за зразок тодішнього римського канону, а 
не медіолянського.

9 8іо\ѵа изіапохѵіепіа стр. 247—248.
2) Гл. Рогіезсие-Нохакоѵѵзкі стр. 120.

А що в нинішньому римському каноні епіклеза 
находиться в инакшій перерібці, то з того слідуе, що 
епіклеза в римському каноні дізнавала 
ріжних перерібок.

Якщо ще зважимо на те, що під римським впливсм з ча
сом стали переробляти (затирати) епіклези також у медіо- 
лянськш, Галліканській і мозарабській Літургі’і (і то мабуть 
кождий епископ на свою руку), то не подивуемося, коли 
в ріжних памятниках находимо найріжнійші деформаці’і 
епіклези. Так пр. в одній Літургі’і з IX. або X. ст. замісць 
первісно’і епіклези читаемо:
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„Наес іас’ітиз, Наес секЬгатиз, іиа, Эотіпе, ргаесеріа 
зегѵапіез, еі ад соттипіопет іпѵізіЫІет Кос ірзит, циод 
согриз Оотіпі зитітиз, тогіет Эотіпі пипііатиз. Тип т 
ѵеі о е з 1, о т піроі епз Раіег, т і і і е г е пипс поЬіз 
ипі§епііит Ріііит іиит, диет іпдаегеп- 
ііЬиз зропіе т із і з 1 і... е]из пипс со г риз 
ІгіЬиапз іп з а 1 и і е т. Рег еипдет СНгізіит Оотіпит 
позігит..."1)

’) Мигаіогі, ЬИигфа готапа ѵеіиз I, 133. (Цитуе кз. Ьізохѵзкі: 
■Зіоѵѵа изгапоѵѵіепіа, стр. 24з.)

2) МаЬіІІоп: Г)е ЬНиг^іа ^аііісапа. (Цитуе кз. Ьізоѵѵзкі іЬІд. стр.279.)
3) Цитуе кз. Ьізо\ѵзкі ІЬід.

€ навіть нельогічні деформаці'і епіклези. В галліканській 
Літургіі: „Ехріепіез засгозапсіа саегітопіагит зоіетпіа... 
ргесатиг тепіе деѵоіа іе, Маіезіаз аеіегпа, иі орегапіе ѵіг- 
іиіе рапет тиіаіит (!) іп сагпе, рэсиіиш ѵегзит (!) іп зап- 
§иіпе, Шит зитатиз іп саіісе, диі де іе Пихіі іп сгисе ех 
Іаіеге"2 3); в мозарабській Літургіі: „таіезіаіет іиат зирріісез 
го^атиз ас реіітиз, иі... зіс Нос засгііісіит гезрісеге еі 
запсіііісаге (!) ді§пегіз, диод езі ѵегит согриз еі заіщиіз 
Оотіпі позігі Лези СИгізіі Ріііі іиі... иі зитепііЬиз"...8)

Хоч тут виразно зазначено, що хліб е вже тілом Хри- 
стовим, а вино—кровю, всежтаки ще проситься Бога, щоби 
освятив ті дари... Яка нельогічність!

Деякі авгори (як пр. кз. Бізоѵѵзкі) беруть такі пізнійші, 
здеформовані епіклези за оригінальні,і—очевидно—висновують 
невідповідні заключения про епіклезу. Алеж для того, хто 
вміе думати, ясно понад усякий сумнів, що сі пізнійші, зде
формовані епіклези своі'м місцем у Літургіі, сеоіми характе- 
ристичними фразами й словами і своі'м змислом в к а з у ю т ь 
на первісну властиву епіклезу, якоі вони 
е деформаціями.

** *
Всім здеформованим епіклезам у західних Літургіях 

спільні два момента: а) вони уникають відклику 
до св. Духа чито просьби о зіслання св. 
Духа іб) уникают ь—щоби так сказати—„т в е р д о г о“ 
в и р а з у, який находиться в усіх властивих первісних епі- 
клезах: зроби (переложи, яви...) хліб сей тілом Г. Н. 
Ісуса Христа, а се вино (сю чашу) — кровю.

Зате ад а) находимо відклик до всіх трьох божих осіб 
в теольогічному порядку — так, що св. Дух займае останне 
місце (в „Міззаіе (ЗоіЬісит“); або відклик до Бога Вітця, 
щоби зіслав свойого Сина, з цілковитим поминенням св. Духа, 
(очевидно, що тут первісно була мова про зіслання св. Духа, 
бо в церковно-теольогічній мові е питома фраза про „зіслання" 
або „зсилання" св. Духа, а не про „зсилання" Сина). Ад б)
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всюди стрічаемо „мякші" фрази, які лиш фігуративно й тільки 
здалека говорятъ про переествлення: „иі Папе оЫаііопет зи- 
зсіріаз іп зиЫіті аГіагі іио рег гпапиз ап^еіогит іиогит“ 
(„Пе засгатепііз"); „иі Наі поЬіз еисЬагізііа Іе^іііта... іп 
ігапзіогтаііопет согрогіз еі зап^иіпіз Ботіпі позігі“ („Міз- 
заіе 6оі1іісит“); або загалом омикаеться сей момент, і про
ситься Бога тільки о причастіе правдивого тіла і крови 
Ісуса Христа: „иі орегапіе ѵігіиіе... іПит зитатиз іп саіісе, 
циі бе іе ііихіі іп сгисе ех 1аіеге“.

Для того, хто вміе думати, ясно, що се не якісь такі 
оригінальні льогічні композиціі, котрі тільки припадково 
оминають відклик до св. Духа і тверду фразу „іас рапет 
йипс согриз", але що вони доцільно оминають сі 
два момент и. Штучність і нельогічніеть в повязанню 
думок тут і там аж надто ясно зраджують отсю доцільніеть.

Епіклеза в нинішньому римському ка
нон і, як побачимо, так само доцільно оминае 
піднесені два момент и.

Так ось дійшли ми до того міеця, де нам уже слід шу
кати за причинами тоТ зміни в римській Літургіі. На жаль, 
іеторія не записала нам ніяких позитивних даних, що відно- 
сились би до ееі квестіТ. Отже нема иншоі ради, як розвя- 
зати квестію шляхом розумовання.

Ми вже вислідили ті два момента, котрі послужатъ для 
нас дорогосказом.

Якаж могла бути причина, що в Римі стали вважати 
за вказане, щоби оминати відклик до св. Духа в найважній- 
шій части Літургіі?

Передовом треба завважати, що така причина не могла 
одного дня появитися, тай вже осягнути свое, але мусіла 
розвиватися через кілька століть. В Церкві такі зміни чито 
нові погляди дуже повільно розвиваються. Маемо повчаючий 
примір саме з тих часів на „Рі1іооие“. Вперше „Рі1іодие“ 
було визнане на партикулярних синодах в Толедо в 447. і 5§9. 
роках. А в римській Церкві в символ віри принято „Ріііодие" 
щойно в XI. століттю1), хоч уже папа Лев Вел. (440—46:)- 
в листі до ТиггіЬіиз-а каже про св. Духа: „оиі аЬ иігооие 
ргосебіі“.2)

Причина, за якою шукаемо, як на загал, могла би мати 
свое жерело або в високих спекуляціях, або в 
практичних обставинах. Перша часть альтернативи 
відпадае, бо в тих часах (V. і VI. ст.) на Заході не було 
високоі теольогічноі науки. А якби була якась така книжна 
теольогічна струя, котра довела би до таких важних змін 
у Літургіі’, то Греки без сумніву були би на неТ щось зі сво-

9 КігсИепІехікоп о. с. IV. В. стр. 1492.
5) Неіеіе: СопсіІеп^езсИісЫе о. с. II. В. стр. 3 7. (нотка).
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його становища відповіли. А Г реки навіть підчас роздору не 
піднесли нічого такого проти Римлян.

Слід отже шукати за тою причиною в практичных 
обставинах, які піддали богословським кругам у Римі саме 
таку думку, а з думки поволі виробився погляд—без писа
ных трактатів, тільки з уст до уст, з покоління на покоління-.

Нові погляди зясовувалися в Церкві — тим практичним 
(а не шкільним) шляхом—звичайно як реакція проти 
е р е т и к і в. Якіж се могли бути еретики, з огляду на ко- 
трих у Римі вважали за відповідне не ставити св. Духа на 
чільне місце в епіклезі? Всі познаки вказують на монта- 
н і с т і в.

3 кінцем II. ст. монтаністи удалися до Риму, а в Африці 
найшли визначного сторонника — Тертуліяна. Вдержа- 
лися аж до VI—VII століття. Отже се саме часи, що від- 
повідають нашій комбінаціТ. Монтаністи голосили нове обяв- 
лення, нову віру, яка мала відноситися до христіянства так, 
як мужеський вік до діточого. Се „віра Паракліта 
(св. Духа)11. Значить, що св. Дух висший відХриста...

Се в католиків мусіло выкликати якусь своерідну 
опозицію до св. Дух а —часами, як се в боротьбі бу- 
вае, може й пересадну. Дійсно з тих часів маемо короте- 
сеньку памятку про таку опозицію. Якийсь Римлянин, що 
був сучасником папи св. Дамаза (366—384), каже, що свя
щенство св. Духа е низше від священства Христа, а в рим- 
ській Літургіі се не на місці, коли св. Духа називаеться най- 
висшим священиком: „Зітііііег еі Зрігііпз запсіиз циазі ап- 
іізіез засегбоз арреііаіиз езі ехсеізі Веі, поп зиттиз, зісиі 
позігі іп оЫаііопе ргаезитипі".1)

Ось і нитка, щоб і"і слідом відмотати клубок. Сміло 
можна припускати, що епіклеза в тих часах також у Римі 
вимовлялася голосно. Чи не могли монтаністи захитувати 
віру в католиків ось такою аргументаціею: Авжеж ваша Лі- 
тургія сама каже, що священство св. Духа висше від свя
щенства Христа. По Христових словах в епіклезі ви просите 
о зіслання св. Духа, щоби він переествив предложен! дари...

Отже священство св. Духа висше від священства Хри
ста. Загалом св. Дух висший від Христа; Христос тільки 
промощував шлях для св. Духа, для його ери... Що такі роз- 
мови мусіли бути в Римі, про се свідчить наведений фраг
мент саме тим, що він займае просто противне становище, 
яке без свое'! опозиціі було би незрозуміле. Квестія про 
відношення між „священством" — чито загально: між „пре- 
стіжем4*—Христа і між „священством" (престіжем) св. Духа 
пішла в курс. Воно зовсім природне й теольогічно оправдане,

’) Находиться в „Оиаезііопез ѵеіегіз е( поѵі іезіатепіі", цитуе: 
Рогіезсие-Нохакохѵзкі о. с. стр. 119.
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коли між правовірними в Римі з часом розвинулася подріб- 
нійше скристалізована свідомість, що новозавітна Церква — 
се „Христова Церква" рег ехсеііепііат. Крім тео- 
льогічних рацій, у Римі мусіла не мало заважити також та 
свідомість, що римська Церква мае сво’і прерогативи від Хри
ста, а не від св. Духа, котрий „Паі, иЬі ѵи!і“ (се остільки 
поправне, оскільки зверталося проти монтаністів). Нічого 
отже дивного, що в Римі витворилася могуча тенденція, щоби 
ратувати престіж Христа, загрожений 
монтаністичною ідеольогіею. Де отже св. Дух 
у Літургіі виступав сам про себе, що могло би було — 
хочби тільки позірно — притемнювати престіж Христа, там те 
місце справлено так, що або св. Духа наводиться на 
третьему міеці піеля порядку осіб у Преев. Тройці; або за- 
міець відклику до св. Духа висунено відклик до Христа; або 
загалом усунено відклик до св. Духа. В римській Лі
тургіі’ св. Дух ніде не виступае одинцем.

В парі з тим ішло свідоме вивисшування Христа на 
кождому кроці. Сею льогікою перенята ціла (нинішня) рим
ська Літургія. Находимо у ній фрази про Христа, яких метою 
е саме вивисшити Христа, а яких нема в східних Літургіях.

Так пр. у „О1огіа“: „Тп зоіиз Вотіпиз. Ти зоіиз 
А И і в 8 і ш и з, Леви Сйгізіе".

В каноні: „Рег ірзит, сит ірзо еі іп ірзо“ (про Христа). 
Лиш деякі римські молитви кінчаться возгласом (де відда- 
еться честь усім трьом божим особам), а частійше закінчення 
е: „Рег СЬгізішп Вотіпит позігит".

„8апсШісаіог“ се звичайний атрибут для св. Духа. А в 
римській Літургіі читаемо: „Ѵепі запсііПсаіог 
отпіроіепз О е и з“. Вираз „запсШісаіог" зраджуе, що 
й тут первіено мусів бути відклик до св. Духа. (Сі слова на
ходиться на тому міеці в римській Літургіі’, яке заступае на
шу проскомидію. В „Сакраментарі“ Льва Вел., як ми бачили, 
дійсно находиться відклик до св. Духа в проскомидій) Всеж-. 
таки в римській Літургіі всюди задержана повна теольогічна 
коректніеть: вивисшування Христа е тільки динамічне, 
а не Градативне, — без усякого ущербку для инших двох 
божих осіб.

Оскільки мені відомо, всі богослови, що писали про 
епіклезу, гляділи на переведену зміну в римській епіклезі 
якнавідорваний фа к т—одинокий у своім роді. Тому 
й не зуміли вони кинути дійсно пояснюючого світла на рим- 
ську епіклезу.

Так пр. Рогіезсие пише: „Хда]е зі$ Ьус ргаичЦ, /е 
Іеёпугп 2 роѵѵодбѵѵ, тоге па]§ід\ѵпіе]32ут до рггекзгіаісепіа 
і гтіап \ѵ икіадгіе капопи тзгаіпе^о (римського) Ьуіо изи- 
пі^сіе (г до^таіусгпусЬ піехѵаірііѵѵіе роЬидек) іпѵѵокасіі Виска 
8\ѵ. Т]. ерікіегу*. 1)

*) О. с. стр. 130.
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А ми вже доси відкрили, що отсі зміни не доторкалися 
само! тільки епіклези, але загалом ц і л о Т Літургіі. I похо
дили вони не з догматичних мотивів (як Рогіезсие думав), але 
з п с их о л ьо Г і ч них. Не з того приводу в Римі перероб- 
лювано Літургію, мовби ТТ первісний текст був догматично 
хибний, тільки з того приводу, що тодішні папи—ідучи за по- 
няттями й інтенціями, які в Римі ввійшли в силу, —вважали, 
що поправки будутъ ліпші, більше віповідні, аніж 
був первісний текст.

Сей новий римський (льогічно-теольогічний) стиль не 
обмежився тільки на ЛітурГіТ (що зовсім зрозуміле). Святу 
Глину миропомазания св. Письмо якнайвиразнійше вяже зі 
св. Духом. Відповідно до сього повстала геленістична фор
мула: „^сроауід дыдеад Пѵеѵиатод 'Луіх>си — „Печать дара св. 
Духа*. Доки в Римі пану вала геленістична Церква, доти без 
сумніву й там була та сама формула в ужиттю1). А опісля 
в Римі принялася зовсім неподібна формула: „8і§по іе зі§по 
сгисіз еі сопНгшо іе сіігізшаіе заіиііз — іп потіпе Раігіз еі 
Ріііі еі Зрігііиз 8апсіі“.

Вже на перший погляд ясно, що ся формула д о ц і л ьно 
уложена в „римськім стилю". Замісць „печати дара св. Духа* 
висунено тут „печать Христа"—„зщпиш сгисіз". А щоби при 
тій Тайні не оминати св. Духа цілком (бо так не годилось 
би з богословських рацій), згадуеться й св. Духа, одначе в по- 
рядку Пресв, 1' р о й ц і. Легка гра латинських слів 
(зі§по - 8І2Щ0—сопіішіо, сгисіз — заіиііз) вказуе нате, що отся 
формула не е перекладом з грецького оригіналу, але с а м о- 
стійним латинським в и т в о р о м. Значить, що 
вона могла повстати щойно тоді, коли латинська мова в Римі 
вже була літугічною мовою.

Історичні дані маемо про уживання сеТ формули в за- 
хідній Церкві щойно з VIII. століття.2) А геленістичну фор
мулу вже I. царгродський вселен. Собор (381. р.) наводить 
як загальну і самозрозумілу (в кан. 7.).3)

Само собою насуваеться, що також „Ріііорие" сформу- 
лувалося в тих самих ідеольогічних обставинах: щоби тим

9 Що воно так було в африканській Церкві, на се маемо пози- 
тивні свідоцтва з II. і III. ст. Тергуліян (в II. ст.) пише, що по хре- 
щенню„шапи8 ітропііиг рек Ьепебісііопет а <1 ѵ о с а п з еі іпѵііапз 
Зрігііит 8 а п с 1 и т“ (Ое Ьарі. 8.). Ще яснійше говорить Кипріян 
(в III. ст.), бо навіть згадуе слово „печать": „Эіезез ѵѵігб ]’еШ аисй Ьеі 

, ипз Ьео'оасМеі, сіазз АПе, біе іп бег КігсЬе ^еіаілЙ ѵѵегбеп, батіі зіе 
бигсіі ипзег ОеЬеі ипб бигсй сііе НапбаиНеещіщ б е п И е і 1 і § е п Оеізі 
е т ріа е п ипб тіі Зіе^еІ без Неггп Ь е з і е д е И гѵегбеп" 
(Ер. 73, аб ]пЬа,іап. цит. „Ьибѵищ Оопіп: Оег аиззеге Собезбіепзі обег 
баз §гоззе каіЬоІізсйе КігскепЬисЬ, \Ѵіеп 1865, стр. 138). А що Африка 
в обряді йшла за Римом, отже в тих віках також у Римі мусіла бути 
та сама формула миропомазания.

:) КігсЬепІехікоп о. с. IV. В. стр. 1513.
*) Неіеіе СопсіІіеп^езсЬісЫе о. с. II. В. стр. 27.
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вивисшити Христа — то проти монтаністів, то проти 
аріянців (якими на Заході в тих часах - в V. і VI. 
ст. — були Готи, Вандали й Льонгобарди). Якщо св. 
Дух походить та кож від Сина, то св. Дух узалежне- 
ний від Сина, отже Син своею прецеденціею виеис- 
шений супроти св. Духа (се проти монтаністів); а тим са
мим Син більше зближений до Бога Вітця, бо становить 
з ним спільне жерело для св. Духа (проти аріянців).

ІдеольоГія монтаністів у західиій Церкві з віками пішла 
в непамять.г) Але західна Церква й донині відзначаеться 
динамічним вивисшуванням Христа — і так воно вже остане 
на віки, бо се ввійшло в духову структуру західноі Церкви. 
Приклонювання голови при вимовленню імени „Ісус“, прикля- 
кування при вимовлюванню „воплотившагося", печатания імени 
„1сус“ товстійшим друком у церковних книжках, а передо- 
всім інтензивно й екстензивно зможене почитания Тіла Хри- 
тового (ЕвхаристіТ) е характеристичними познаками сього. 
Св. Духа посунено на його „трете“ місце в ц і л і м рим- 
ськім богослужению?)

*

Вже по написанию майже цілоТ отсе'і розвідки став 
я шукати за історичними даними, котрі підтвердили би мій 
здогад, чому в Римі усунули св. Духа з усіх тих місць, де 
він виступав о ди н ц е м. I дійсно вдалось меш знайти такі 
дані. На одному з римських Соборів, що відбулися за папи 
Дамаза (366—384), рішено: „и и 11 о то б о 8 р і г і і и т з е- 
р а г а т и з, зеб регіесіит іп отпіЬиз, ѵігіиіе, йопоге, та]е- 
зіаіе, беііаіе, сит Раке сопѵепегетиг еі Ріііо".* 2 3) На тому

’) В XII. ст. Йоаким з Фіоре започаткував був подібну науку 
„евангеліе св. Духа“ (одначе без примішки маніхейського Гностицизму).

2) Навіть у свято Сошествія св. Духа римські молитви, що похо
дятъ з давнійших віків, не висувають св. Духа одинцем, тільки в його 
залежности від инших двох божих осіб. Примірсм: „Запсіі Зрігііиз, Со- 
тіпе, согба позіга типбеі іпіизіо: еі зиі гогіз іпііта азрегзіопе іесипбеі. 
Рег ІЭотіпиш позігит ]езиш СЬгізіит іп ипііаіе еіизбет Зрігііиз запсіі“ 
(„Міззаіе Ротапит", Розісоттипіо). Точно так само говориться на 
инших місцях. Виімок становить тільки гимн „Ѵепі, запсіе Зрігііиз", бо 
тут св. Дух виступае одинцем. Алеж сей гимн походить з пізнійших се- 
редніх віків (з віків розцвіту схолястичноі теольоііі, коли антимонтані- 
стичний настрій пішов у непамять), про що свідчать: його поетичний 
метр після акцентів і засада римів. Перші дві стрічки сього гимну так 
виглядають: „Ѵепі, запсіе Зоігііиз — Еі етіііе сое’ііиз — Ьисіз іиае га- 
біит. — \ епі, раіег раирегит, — Ѵепі, баіог типегит, — Ѵепі, Іитеп 
согбіит". В текстах, що походятъ з найдавнійших віків, оскільки я знай- 
шов, приходить св. Дух одинцем тільки на одному (незначному) місці 
в ѳбряді хрещення: „Ехі аЬ ео, ішшипбе зрігііиз, еі ба Іосит Зрігііиі 
запсіо Рагасіуіо".

3) I. I). Мапзі: Засгогит Сопсіііогит поѵа еі атрііззіта соііесііо. 
Еіогепііае МОССЫХ. Т. III. стр. 154.
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Соборі (378. або 379. р.) було 163 учасників (стільки е під- 
лисів), між якими богато було східних епископів. Всежтаки 
на Сході отсе рішення не витиснуло свое! печати в богослу- 
жебних текстах, а на Заході його формально перевели в ці- 
лім богослужению. Не тяжко відгадати, чому так сталось. 
Очевидна річ, що рішення „пиііо любо Зрігііит зерагашиз" 
відносилося до метафізичних спекуляцій, а не 
до літургічних текстів, які взорувались на св. Письмі, а св. 
Письмо дуже часто наводить св. Духа одинцем.

На Сході обряд оставав той самий, отже й не було при
чини переробляти літургічні текста. А в Римі, коли стали 
переробляти свій первісний геленістичний обряд на римський, 
то переробили й богослужебні текста після засади: „пиііо 
тобо Зрігііит зерагатиз..." Значить: поняли отсю засаду та- 
кож як л і т у р г і ч н у. Одначе тим лиш половично полад- 
нано справу, бо св. Письмо мусіло остати незмінене.

Якіж раціі подиктували Отцям рймського Собору таке 
рішення?

3 одно!' сторони Македоній і Аполінарій учили, що св. 
Дух е менший від Сина,х) а з другоТ сторони монтаністи 
вчили, що священство св. Духа більше від священства Хри- 
стового. Практичний римський дух найшов такий вихід з того 
антаГонізму, щоби св. Духа ніде не ставити одинцем, тільки 
в порядку Преев. Тройці.

Про се в Римі в тих часах мусіли частійше й подріб- 
нійше розправляти. На се е ще одно свідоцтво — фрагмент 
з актів рймського Собору, що відбувся також за папи Да- 
маза.* 2) Як перша точка, був там поставлений виклад про св. 
Духа: „ргішиш а^ііиг бе Зрігііи Запсіо". Сей виклад придер- 
жуеться тот само'і засади, що св. Духа не годиться наводити 
одинцем: „Зрігііиз епіш Запсіиз поп езі Раігіз іапіиттобо 
аиі Ріііі іапіиттобо, зеб Раігіз еі Ріііі Зрігііиз. Зсгіріит 
епіт езі: 8і циіз бііехегіі типбит, поп езі Зрігііиз Раігіз іп 
іііо. Ііегит зсгіріит езі: циі аиіет Зрігііит СИгізіі поп Ііа- 
Ьеі, йіс поп езі ещз. — Нотіпаіоііацие Раіге еі 
Ріііо іпіеііі^ііиг Зрігііиз Запсіиз, бе цио ірзе 
Ріііиз іп еѵап^еііо біеіі: циіа Зрігііиз Запсіиз а Раіге ргосебіі 
еі—бе тео ассіріеі еі аппипііаЬіі ѵоЬіз“.3) Маемо тут н а й- 
старше жерело для „Ріііоцие". Якщо евангельським спо
собом передати льогічний зміет слів „Раігіз еі Ріііі Зрігііиз",

]) Св. Григорій Назіян. пише про Аполінарія: „Шид зсіге песеззе 
езі Ароіііпагет, диатѵіз йіѵіпііаііз потей Зрігііиі Запсіо йебегіі, ѵіт 
іатеп біѵіпііаііз тіпіте геііпиіззе“. Мапзі о.с. стр. 479.

2) Історики не знаютъ, до котрого з тих римських Соборів, що 
відбулися за папи Дамаза, сей фрагмент зачислити.

3) Мапзі о. с. стр. 462. Перші два цитати зі св. Письма тут не 
зовсім щаслйво дібрані, бо в них ргіто зепзи треба розумітм св. Духа 
імперсонально.
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то воно вийде:„диі а Раіге Ріііодие ртосе(ііі“. Ясно, що засада 
„пиііо гпобо Зрігііит зерагатиз“, застосована також до Літур- 
ГіТ, підважила й зі сеойого боку епіклезу в римській ЛітургіІ.

*

Розвязка отсеі першоі нашоі проблемы (.* з яких причин 
на Заході усунено відклик до св. Духа в епіклезі) заразом 
кидае світло на другу нашу проблему: з яких причин при 
перерібці первісного тексту епіклези на Заході оминали твер- 
дий вираз „Гас ранет йипс — сотриз". Для ідеольогіі й тен- 
денці’і вивисшення Христа супроти св. Духа було се відпо- 
відне, щоби ціле значіння епіклези в акті переествлення 
пересунути на Христові слова.

Не св. Дух, але Христос е той, що освячуе предложені 
дари своТми власними словами, які священик ви- 
мовляе в його імени. (Очевидно й тут ходило тільки про 
динамічне вивисшення Христа супроти св. Духа, а не про 
позитивне виключення св. Духа від участи в літургічному 
переествленню. Атже римська Літургія придержуеться за
сади: „потіпаіо Раіге еі Ріііо іпіе11і§ііиг Зрігііиз 8апсіиз“.) 
А якщо головний момент в акті літургічного переествлення 
пересунений на Христові слова, то в епіклезі вже не міг за- 
лишитися твердый вираз „Гас ранет йипс-сотриз“. Сеж льо- 
гічне „сопбіііо, зіпе дна поп . В епіклезі могли залишитися 
тільки якісь „мякші" просьбы, що відносяться до переест
влення, як пр. щоби Бог приказав ангелови (чи ангелам) 
занести жертву на небесный престол—і до того подібні.

Выступали при тіи зміні и инші мотивы. Донатисти, що 
зявилися в Африці в початках IV. ст., учили, що важність 
св. Тайн (спеціяльно Тайни хрещення) залежить від мораль
но! вартости священика. Св. Августин (|430), поборюючи 
донатистів, відповів Ім: .Сйпзіиз езі, диі Ьарііхаі"; він е той, 
що властиво уділюе св. 7 айни, а священик е тільки його за
ступником. Значить, що св. Гайни, як се опісля схолястики 
сформулували, важні „ех орете орегаіо", а не „ех орете оре- 
гапііз". н

Якщо віднести формулу Августина до ЛітургіІ, то вона 
виглядатиме ось як: Сйтізіиз езі, диі сопзестаі. Безперечно, 
що також отся думка в тих віках назрівала на Заході.

Одначе не без зикзаків і не нагло. А се з двох причин, 
а) Не було еретиків,^ котрі заатакували би саме отсю точку 
(важність евхаристійного освячення). б) Бодай висші уми 
в Церкві і бодай півсвідомо мусіли розуміти, що заходить 
велика ріжниця між иншими св. Тайнами і Преев. Евхари
стіею. Як се ми вже зясували, в ЛітургіІ священик випро- 
шуе ласку (дар) від Бога передовсім для самого себе. 
Отже моральна вартіеть священика тут більше вимагана, аніж 
при инших св. Тайнах. Коли ще зважимо на те, що в пер-
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ших христіянських віках моральний ідеал був незвичайно 
живий, то зрозуміемо, що виразне застосовання поняття „ех 
орете орегаіо“ до Літургі! могло дозрівати тільки зикзакувато 
й повільно. Ще св. Сронім (|420), що через кілька літ 
(382—385) був секретарем папи Дамаза, противився думці 
про евхаристійне освячення „ех орете оретаіо", коли таккаже: 
„засегдоіез диодие, диі еисйатізііае зегѵіипі еі зап^иіпет Бо- 
тіпі рориііз ещз діѵідипі, ітріе а§ипі іп 1е§ет СЬгізіі, риіап- 
іез еисЬатізііат ітргесапііз іасете ѵетЬа, поп ѵііат (т. зн. ду- 
маючи, що евхаристію роблять слова, а не життя священика, 
котрий літургізуе), еі песеззагіаш еззе іапіит зоіетпеш ота- 
ііопеш еі поп засетдоіит тетііа, де диіЬиз дісііит: Еі засегдоз, 
іп дно Гиетіі тасиіа, поп асседеі оііете оЫаііопез Эопппо*.1).

’) Соттепіаг. іп ЗорЬоп. сар. 3. (Нсьрре, стр. 44).
-') Римська (загальна) форма св. блеопомазання виглядае ось як: 

чРег ізіат запсіат ипсііопет еі зиат рііззітат тізегісогйіат іпдиі^еаі 
ііЬі Вотіпиз, чиібдиій беііриізіі рег зепзиз".

3) СагФ Вопа іп Регит ГЛигд. 1 с. 13. п. 4. (Русснак о.с.стр.бО.в нотці.)

5сунення „твердого" виразу з римськоТ епіклези могло 
наступити щойно тоді, коли в Римі вже загальним став по- 
гляд „ех орете оретаіо", застосований також до Літургі’і, — 
і не без його впливу. Форма прошения (сущно злучена 
з епіклезоюі не е в ідеальній згоді з поняттям „ех орете 
оретаіо" хиба тільки там, де сама річ диктуе !!, як при св. 
Тайні елеопомазання (де проситься передовсім о здоровля 
для хорого, а те прошения не завсіди мусить бути вислухане).2)

I якщо не маеться в свідомости, що в акті літургічного 
освячення священик е не лише заступником Христа, але 
й тим благаючим вірним, що бажае доступити невисказаноі 
ласки, то „форма прошения" тут може теольогів разити.

€ латинські автори, котрі виразно підносять сей закид 
проти епіклези. Так пр. кард. Вопа, пишучи проти Кавасили: 
„ас зі ѵетЬа СЬгізіі ад сопіісіепдит застатепіит іпеііісаііа 
іогепі, аиііотта ЕисЬагізііае дертесаіогіа зі і“.3) 

Важність св. Тайн „ех орете оретаіо" супонуе спе п і- 
яльну власть у того, хто ’іх уділяе, — священичу 
в л а с т ь. Епіклеза — тому, що мае форму прошения, сама 
собою, сво'ім льогічним виглядом, не підчеркуе свя
щен и ч о і власти.

Сей мотив, ще й у пізнійших віках, зле настроював за- 
хідних теольогів до епіклези. Маемо на се просто клясичне 
свідоцтво. На Синоді в Діямпер (1599 р.) латинські місіонарі 
справляли несторіянську Літургію. Викинули з не! епіклезу, 
як подали, ось з яко! раці’і: „ІЬі аррагеі зепіепііаш отаііопіз 
еззе, диод засетдоз іпѵосаі Зрітііит диі дезсепдіі де соеіо, 
еі сопзестаі согриз СЬтізіі, поп ірзе засетдоз. Сит 
ѵето засетдоз ірзе з і і диі ѵете сопзестаі, СЬгі- 
зіі іатеп ѵетЬіз, еі поп зиіз, пе оссазіо деіиг егтогі, дісепдит
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езі: іпагшз зиаз риге ргоіепбіі іп соеіит, еі сопзесгаі (свя - 
щеник) согриз еі зап§иіпет СЬгізіі; — аііадие ѵегЬа (себто: 
епіклеза) отіііепсіа".1)

Авторы сих слів певно не хотіли вивисшувати свяще- 
ника понад св. Духа, тільки хотіли сказати, що епіклеза не під- 
черкуе священичоі власти, й тому треба Ті опустити (усунути).

*
Зміни в римській ЛітурГіТ і Тх причини, ЩО МИ IX ДОСИ 

навели, ще зовсім не вичерпують предмету. Пояснения історич- 
них (людських) фактів, які вони не були би, доти не е око- 
нечне (без решток), доки не е переведена реконструкція, 
зглядно: аналіза, того „духа", що був загальною причи
ною тих історичних фактів, або образцево: що був грунтом, 
на котрому выросли ті історичні факти. Такі е вимоги рівня 
нашоТ нинішньоТ психольогічноТ свідомости.

Якщо отже хочемо повести розвязку нашоі проблеми 
„до кінця", то мусимо зреконструувати духа римськоі Церкви 
від Ті початків аж до тих часів, коли сей дух осягнув свое 
повне виспеціялізування. Найдемо тут просто „керницю по
ясненъ" не тільки для нашоі властивоі (вузько понято!) 
проблеми, але й для зрозуміння латинського обряду загалом, 
для зрозуміння сущних ріжниць між грецьким і латинським 
обрядом, східного роздору і т. п.

На жаль, католицькі автори, оскільки мені відомо, не 
підходять до тих квестій із сього (психольогічного) боку. 
Розумію іх, розумію й свій почин. Небезпечна се дорога — 
легко можна стягнути на себе підозріння раціоналізму. А до- 
того психольогічна аналіза се секціоновання, а секціоновання 
організмів, що е в цупкім звязку із святыми річами, се одіозне 
діло, бо легко може викликати згіршення — в тих, котрі ще 
не доросли до висшого рівня психольогічноТ свідомости.

Але — чим була би нинішня медицина без секціоновання 
людського організму, а які спротиви були в історіі щодо 
того секціоновання?!

Розвій науки мае своі права, бо хоч у першому моменті, 
як здаеться, дещо нам відбирае (наші пересуди котрі ми 
вважали за „ненарушимі"), то опісля дае нам правдиве збо- 
гачення духа, або й практичні користи.

Щов Церкві людське, се можна і треба 
пояснювати людськими причинами. Правда, 
Дух Святий веде Церкву і Ті життя, одначе, як каже бого- 
словська засада, „§гаііа поп сіезігиіі паіигаш, зед регіісіі". 
I тому всі христіянські народи задержують у Церкві 
свій психічний характер, який ім природа 
дала. I Жиди і Греки і Римляни задержали в Церкві свій

’) Кепаид. о. с. Т. II. ра&. 603.
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лриродний психічний характер — ублагороднений, доведений 
.до рівня „зепііге сит Сйгізіо“, всежтаки вірний собі.

Слід нам тепер близше приглянутися ріжницям між при- 
родними народними характерами, що виступали в первісній 
Церкві.

3 самого початку, як се видно зі св. Письма, апостоли 
насаджували Христову віру в жидівських громадах, розсія- 
них по римській імперіі. Значить, що й дух у Церкві, оскіль- 
ки йде про людські річи, був жидівського покрою. Але вже 
в тих апостольських часах геленістичяа (з бувших поган зло- 
жена) Церква дае про себе знати: і'Т відрухи дають причину 
до вибору діяконів (Дія. 6,1—7) та до апостольського Со
бору (Дія. 15,1—32). Новий тип христіянина, задекретований 
тим Собором, приніс свободу для розмаху геленістичного 
духа. А вінжеж був „грядучий“, що зараз у поапостольській 
добі мав стати правилом у цілій Церкві. По збуренню 
Срусалима (70. р.) жидівський дух тратить навіть свою істо- 
ричну основу і поволі затрачуеться в Церкві, а геленістич- 
ний дух стае пануючий. Маемо й історичні памятники се'і 
перемоги. „Наука дванадцятьох а п о с т о л і в“, кни
жечка, що імовірно повстала зараз у поапостольських часах, 
ще пронизана жидівським духом. Вона ставить ідеал для 
христіянина: „Якщо отже можеш двигати ціле ярмо Го
сподне (зн. всі Мойсееві приписи), то будеш звершеним; 
а якщо не можеш, то сповняй, що можеш ?) А „Лист 
Варнав и“— книжечка, що повстала десь на переломі I. і 
II. ст., вже звертаеться проти жидівських категорій у хри- 
стіянськім життю. Так само лист св. Ігнатія антіохійського 
(Т 107) до Магнезіян: „Се перевертність визнавати Христа, 
а жити по жидівськи“.2)

Обі ті психіки, жидівсыса й грецька, в тій сфері, яка 
нас обходить, були дуже зближені до себе - як релігія до 
фільософіі. Абстрактна правда була життевим жив
чиком обох тих психік. Тут був головний Тх життевий інте 
рес і Тх талан. Тільки що жидівська психіка відзначалася 
і н т у Т ц і я м и, підбираючи до них п р и м і р и з обявлення 
або й з життя (Ап. Павло се Геніяльний тип такоТ психіки): 
а грецька психіка відзначалася фільософічною а н а- 
лізою, льогічним порядком у думанню, наводженням льо- 
Гічних рацій.

Власть, виріжнговання власти, само!' про 
себе пон я тоТ, право, як таке, се для обох тих 
психік було мовби ч у ж е. Не Тх інтерес, не Тх талан. 
Тому то отсі вдачі не були організаторськими (очевидно: на

0 Різта О]’сбѵѵ Козсіоіа. Т. I. Рохпап 1924. Стр. 31. 
') ІЬісі. Стр. 219.

6
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більшу скалю). Жиди й донині не мають спільно! релітійног 
ортанізаціг. кожда і'х громада (кагал) незалежна, а сполучуе 
і'х тільки жива релігійно-національна свідомість.

3 огляду на боже Провидіння воно було вповні доцільне, 
що в тих перших віках у Христовій Церкві домінуючою була 
саме така психіка, котра була розкохана в абстрактна 
правді. Поширювання христіянства в перших трьох століт- 
тях се була свойого роду революція, сполученна з тяжкими 
переслідуваннями, а в таких відносинах ідеально зортанізо- 
вана церковна власть і не могла би була остоятися й не мо
гла би давати стільки користи (відпорности та одушевления), 
скільки давала посвята для само! правди Христово! віри.. 
(В „підземеллю“ ніколи нема ідеально! організаці!, нема вла
сти, як тако!, за те тут живі ідеали заступають подрібно 
розвинену орГанізацію.) Одначе се не могло так остати на 
завсіди. Коли Цсрква вийшла з підземелля, коли Христова, 
віра стала пануючсю, дивним збігом обставин покликав Бог 
третій психічний талан в первісній Церкві — римський 
організаці й ний талан.

Первісна христіянська Церква в Римі складалася пере
важно з напливових елементів, з людий ріжних націй (що в 
Римі, як у центрі „світа“, огинилися то добровільно, то по 
неволі). Були се низші кляси суспільности^ які сполучувала 
в одно Христова віра, геленістична мсва й те почуття. що, 
ті низші шари римсткого населения у адше почувалися 
жертвами властивого Риму, аніж^його представ- 
никами.1) Представниками пануючого Риму, його традицій *. 
аспірацій і взагалі його властиво! психіки були тоді висші 
верстви — ті поганські.

Неоднакове було суспільне положения христіян і прав- 
дивих Римлян (поган), неоднакові були також і'х аспіраці!.. 
Христіяни були поставлені мовби поза скобки де ржави 
(як н. пр. духовенство в теперішній большевіі); Римляни 
були властодержці, державники, що виконували власть, шу
кали И і „розчитувались" у ній, а христіяни шукали правди 
й спасения. Два зовсім инші духові світи! Рим був представ- 
ником „старого — поганського— світа“, а „нова —Христова
— віра“ мала змінити сей старий світ і створити новий. Рим 
був для христіян „сей світ“, а христіяни „не від світа сього". 
Зрозуміле отже, що христіянська громада в Римімусіла п о- 
чуватися опозиційно до психічних катет о- 
р 1 й Р и м у.

Такий стан був, як не мож більше, підхожим грун
том для геленістичного духа в римській Церкві. В гелені-

г) „Отіпу сЬггезсііапзкіе гіохопе г чѵзгеІкісЬ пагосіб\ѵ тіаіу сИа- 
гакіег козтороШусгпу, апіупагогіоѵѵу". (Ріата О]сблѵ Коёсіоіа, о. с. 
Т. II. Стр. XV). „кхукіет ^гескіт тбѵѵііі лѵ Ргутіе лѵзгузсу реге^гіпкі
- рггуЬуаге". (ІЬісі. Стр. XXXIX).
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стичніи мові прийшло христіянство до Риму, новозавітні св. 
Книги були написані геленістичною мовою, се була мова ін- 
тернаціональна — наче відорвана від світа (бо Греки не були 
пануючим* на родом), отже була вона в повній гармоніі з „ві- 
дорваною , абстрактною правдою, яка була життевим ідеа- 
лом христіян. 3 геленістичною мовою панував у пеовісній 
римськіи Церкві і геленістичний дух.

Чапа Климентій I. (92 — 101) в своім листі до Ко- 
ринтян представляеться як чистчй тип геленістичного по
крою. Хоч справа, яку він хотів залагодити (ворохобня Ко- 
ринтян проти свое? ерархіТ), сама собою підходила під ди- 
сциплшарне поступовання, Климентій реагуе на не! в формі 
(довгого) „теоретичного" моралізовання. Хоч місцями й до- 
торкаеться юридичних моментів, всежтаки стилізуе і'х не 
юридично („приказуемо", „рішаемо", „заряджуемо"...), тільки 
морально („так треба робити, бо хто так не робив би, сей 
провиниться супроти Бога*). Ось одно таке місце з його ли
сту: „А якби деякі не послухали того, що Бог через нас ска
зав, нехай знають, що допускаються провини й наражуються 
(с 57*іалу небезпекУ» а ми будемо вільні від того гріха"

Ніде традиція не така сильна, як у Церкві. Хочдохри- 
стіянськоТ Церкви з бігом часу приступили були маси корін- 
них Римлян 3 висших верстов, хоч геленізм щораз білыпе за- 
трачувався на Заході, одначе в римській Церкві він ще жив 

силою традиціі. Алеж се так не могло остати по 
всі часи. Рим був надто важний і своерідний 
в і с т о р і і людства, щоб христіянство могло 
о у л о о б і й т и його без його психічноі імпрег- 
н а ц 11. I Провидіння потребувало природного таланту Риму 
для красшого забезпечення христіянства в нових суспільно- 
державних відносинах, які витворилися в Европі по упадку 
римськоі імперіі. Константин Вел. переніе свій цар- 
ськии престол з Риму до Византіі. Які там не були би 
діисні заміри царя Константина, одначе іеторія показа
ла, що отсе його діло в своі'х наслідках перевисшало 
всякі людські мірковання. 3 Византіі зробив Константин „но- 
вии Рим , і тим самим порішив долю геле- 
нізму й романізму раз на завсіди. Повінь ге- 
ленізму, що була залляла цілу римську імперію, стала на 
эаході опадати, а на Сході найшла для себе нове — най- 
більше озеро: Византію — таки під боком грецького народу. 
Причинялась до сього й вандрівка народів, яка на Заході 
знищила старосвітську геленістично-романську культуру, 
здерла геленіетичну політуру з душ, і оставила Тх такими, 
якими вони були з свое!' природ и. Рим поволі 
став обтрясатися з геленізму — вперед у житію, а потім і 
в Церкві; а Византія затрачувала свою романіетичну доміш-



84 

кѵ і в життю і в Церкві, і з „римського царстваД наконецъ 
стала грецьким царством".1) Византіі присудило Провидіння, 
щоби репрезенту вал а й зберігала христ.ян- 
ський геленізм аж д о с в о и г о у п а д к у (14оЗ._р.). 
Византія не витворила христіянського геленізму, вона кого 
ѵ на с л і д и л а. В тому й кривея живчик свободного кон
серватизму в культурному життю Византіі. Очевидно 
маемо тут на приміті головно Церкву. Східна Церква и до 
тепе о відзначаеться консерватизмом.

Чимало іеториків не розуміе ееі, щотак скажу, „функціі 
Византіі і підходить до византійськоі культури іззовсім хио- 
ного становища - мовляв: що Византія се виродок” Риму. 
А правда така, що Рим був „поиеволениГ геленіетичною 
культурою, яку опіеля затратив, а Византія вир ос л а, 
жила й відцвила на тлі хри стіянськ о і 
лриіетичноі культур и. 

Дивні е іеторичні анальогіі між „старим" і «новв“ Ри‘ 
мом“ (Византіею). Старий Рим панував щось понад 1000 літ 
і Византія панувала саме стільки.2) Рим уляг вандрівці по- 
ганських народів, Византія улягла експанзіі магометанських 

НаР ^Эдначе підчас вандрівки народів упав тільки поганський 
Рим а христіянський Рим став саме відро- 
джуватися і відродився. Провидіння присудило 
йомѵ в христіянстві найбільшу будучніеть.

ВІѴіѴ. ст. затрачувалася і затрат ил ася 
в оимськ Ій Церкві духова о позиція до Риму. 
Рим зі своі'м поганством уже не був пануючии, зате пану- 
ючою стала христіянська віра. А дотого цісарі не сиділи 
вРимі, але в Византіі. Папа Лев Вел. уратував 452. р._І им 
пеоед Гунами, а 455. р. перед Вандалами. Се наивиразніишии 
симптом Утодішніх соціяльних відносин у Римі. Папа став 
пе ошою особою в Римі навіть під громадянським поглядом. 
Папа представник Церкви і заразом представник Іиму.

Поийшов час, коли римська Церква усві- 
домила собі, що вона е п р е д с т а в и т е л ь к о ю 
і спалкоемницею Риму...

Зародок ееі свідомости був заразом зародком смерти 
не тільки для геленіетичноі' мови в римській Церкві, але

О Найдовше в византійському царстві задержалася сама назва 
„Ромеі1 (Римляни), що була державною назвою для підданих тою цар- 
ства ^очевидно треба взжги 326. р., коли Константин оав у Византіі 
як оозмежну точку. (Римвід 754. р. перед Хр. до о26. р. по Хр. — отже 
1078 років; Византія від 326. р. до 1453. р, я«ЩО вщчислити 57 років па- 
новання „східного латинського царства в Византіі
Так само повго іетнувала папська держава: від 755 р. до 1о/ѵ отже 
1115 років. Навіть відновлений титул „римського шсаря на Заході іетну- 
вав щось понад 1000 років: від ЬОО до 1806.)
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й для геленістичного обряду — чито взягалі „духа“. X р и- 
с т і я н и-Римляни почулися собою, й стали активним еле- 
ментом у Церкві після свойого власного пси- 
хічного стилю. Рим перебував велику обрядову 
е в о л ю ц і ю, змінюючи первісний геленістичний обряд на 
свій питомий (римський або латинський), достосовуючи 
йоговусьому до в им о г с войого пс ихічно г о 
стилю. Сей процес тревав через кілька століть. У такій 
психічній диспозиціі включувався живчик поступовости, 
чим західна Церква — в порівнанні із східною — й дотепер 
відзначаеться.

Якжеж представляеться сей римський психічний стиль?
Кождий, хто скінчив Гімназію, знае, що Греки вславилися 

фільософіею й поезіею (взагалі мистецтвом), а Рим
ляни були славними жовнярами й правниками — 
державниками. Та сама вдача остала в спадщині по 
старім Римі й новому — христіянському, коли його душа 
стала свідомою само! себе. Одначе й геленізм полишив свій 
слід у душі христіянського Риму. Як жидівська психіка ввійшла 
в склад христіянського геленізму, так христіянський геленізм 
увійшов в склад христіянського романізму. Поганський грець- 
кий загал (так само, як римський) мав дуже узмисловлені ре- 
лігійні поняття (богів уявляв собі як людий); а від жидів- 
христіян втягнув в себе христіянський геленізм субтельно 
одуховлені релігійні поняття, що мало й ріжні практичні на- 
слідки (в урядженню Церкви, в формованию церковних прак
тик). Те одуховлення перейняв христіянський Рим від хри
стіянського геленізму.

Конецъ кінцем, по перебутій новій кристалізаціТ в хри- 
стіянстві, римський психічний стиль так ріжнився від психіч- 
ного стилю христіянського геленізму, як ріжниться р е а л і з м 
від романтизму (містицизму) в літературі. Вдатно 
підхопив отсю ріжницю Волод. Соловев: „Західна Церква, 
вірна апостольській місіі', не злякалася зануритися в болото 
історичного життя. Будучи^ довгий час, бо цілі віки, одиноким 
живлом морального ладу й умовоі культури поміж варрар- 
ськими племенами Европи, вона взяла на себе весь клопіт 
так зовнішньоі управи, як і духового виховання сих племен 
з іх независимою вдачею і з і’хніми жорстокими інстинктами. 
Віддаючися сій тяжкій роботі, вона — подібно св. Никола- 
еви в казці — не так дбала про зверхню чистоту, як про дій- 
сні потреби людства... Там на Заході хотіли ужити всіх сил 
божих і людських на користь всесвітного діла, тут на Сході 
зберігали лиш свою чистоту. Ось головна ріжниця між обома 
Церквами й найблизша причина Тхнього розділу'.1)

2) Волод. Соловев: Росія і вселенська Церква. Переклав свящ. 
Волод. Герасимович. Львів 1903. Стр. 4.
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Нас інтересують глибші верстви сих двох психік. Рим- 
ська психіка реалістична, отже сильнійше звязана з конкрет- 
ним світом, аніж геленістична. Гравітація до кон
кретности, безпосередність, нагляди ість, 
практичність, відміреність, короткість, р і- 
шучість у в и ступах, живі йподрібно зріж- 
ничковані поняття йпочування, щовяжуть- 
ся з власт іо, урядовість — ось се категоріТ, якими 
реаГуе реалістична римська душа на життя-буття. Се і"і вдача, 
се і'Т талан.

Грекови „розвязуЕався язик“, коли він розважав правды 
віри. Тут він відкривав богатство понять і виразів. Н. пр. „с ѣ- 
дяй на престолѣ славы и призираяй бездны, 
безначальне, невидиме, непостижные, н е- 
измѣнне, Отче Господа нашего Іисуса Христа" (з Літурііі 
Василія Великого).

А Римлянинови анальогічно „розвязувався язик“, коли 
говорив про правничі проблеми. Н.пр. „Ыиііі ег^о отпіпо 1ю- 
тіпит Іісеаі Напе ра^іпат позігае регтіззіопіз, зіаіиіі, 
огбіпаііопіз, тапсіаіі, ргаесеріі, сопсеззіо- 
піз, іпсіиИі, сіе с Іа г а іі о п і з, ѵоіипіаііз, йесгеіі 
еі іпйіЬіііопіз іпГгш§еіе, ѵеіеі аизи іетегагіо сопігаіге“.1) 
А ргіогі можна бути певним, то в цілій грецькій церковчій 
літературі нема такого уступу. Послідовно римська Церква 
мае найкрасше вироблений канонічний кодекс.

Ріжниці між духовенством і світськими вірними, як також 
між священиком і епископом у західній Церкві гострійші, 
нагляднійші, аніж у східній Церкві. Використані для сього 
ріжні елементи. В західній Церкві священик безженний (отже 
ізольований від суспільности, неподібний до світських вірних, 
які з правила ведуть і мають вести родинне життя); б) Лі- 
тургію відправляе в незрозумілій мові для суспільности, а до- 
того тихо; в) вірні причащаються під одним видом. А епи
скоп висший від священика не тільки тим, що рукополагав, 
але й тим, що миропомазуе.

Взагалі західна Церква відсепарована від мірян — як вій- 
сько, і в анальоГічній ціли: щоби лекше здобувати (христія- 
нізувати) світ. Навіть загальний тип монастиря в західній 
Церкві мае ту саму ціль. На Сході монастир се міеце, де 
люди, що покинули світ, ,,спасаються“. На Заході монастир 
се твердиня Церкви, призначена для здобування світа. Тому 
то на Заході так богато ріжнородних монаших чинів, бо 
е дуже ріжнородні позиці'і в здобуванню (христіянізованию) 
світа: одні монахи проповідують, другі виховують молодь, 
треті е професорами, четверті міеіонарями і т. д. А на Сході

О 3 розпорядження Пія V. (з 1570. р.) щодо „Міззаіе Котапшп“.
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звсі монахи мають одну ціль — „опасатися*4, тому й нема тут 
множества монаших чинів.

Також ереси свідчать про те саме. На Сході головні 
ереси були „теоретичні": відносилися до льоГічних рацій 
віри (аріянізм, македоніянізм, несторіянізм, монотелетизм, 
іконоборство...). А головні ереси на Заході були „практичні": 
відносилися передовсім до рацій церковноТ власти, 
■і заперечували устрій Церкви (вальдензи, альбігензи, Гус, 
Лютер, Кальвін, анГліканці, старокатолики...).

В західній Церкві е виразне й різьке розріжнення між 
„о г б о“ і „т і 8 8 і о“ (] и г і з б і с і і о) в дійствованню свя- 
щеника, чого в східній Церкві нема. Сповідь в західній Церкві 
понимають як„асіи8 ] и б і с іа 1 і з“, а в східній як „асіиз ш е- 
б іс і п а 1 і з“.

Колиж приглянутися сбрядовим ріжницям, то й тут від- 
криемо, що вони мають свое жерело в відмінних психіках. 
Г р а в і т а ц і я до конкретности в Римлян, а гра- 
вітаціядоідеТ у Греків були і е тими психічними 
жерелами, що довели до головних обрядових ріжниць на Сході 
й на Заході. В сумніві: чи Христос Господь ужив на Тайній 
Вечері квасного чи безквасного хліба, римська вдача зовсім 
природно рішилася за безквасним хлібом. Тим хліб, призна- 
чений для Евхаристіі, виріж нений від звичайного 
хліба (анальоГічно священик целібатом виріжнений від 
инших людий). Душа, що Гравітуе до конкретности, хоче не 
тільки абстрактно думати про предмет, але й змислово уяв- 
ляти собі його і — якщо можна — таки живцем бачити (чути, 
переживати) його. Виріжнення евхаристійного хліба послідовно 
повела латинська вдача аж до останніх мзжливих меж: за- 
місць хліба стали на Заході вживати субтельного оплатка, 
гарно витятого в формі кола, а на ньому витиснений розпя- 
тий Христос. Так і видно, що се не звичайний хліб, але бо- 
жественний. 3 тих самих психічних мотивів завелось на За
ході відкривання й виставлювання Найсв. Тайн та обношу- 
вання і'х при церковних походах.

3 певністю й те динамічне вивисшування Христа, про 
яке ми згадували, тут мае свій Грунт, на котрім виросло. 
Св. Дух не даеться конкретно уявити, а Христос — Бого- 
чоловік — даеться. Коли на Заході кланяються на „вопло
тившагося" і „Слово сталося тілом"’ то тому, що ось Син 
Божий зявився між нами, приняв конкретну форму, яка 
сильно промовляе до західноТ вдачі.

На Заходівзагалі взяв верх культ Евхаристіі — 
з психольогічного становища без сумніву задля і'і конкретно
сти. (Тим ми зовсім не заперечуемо, ані не підважуемо те- 
ольогічних рацій сього культу. Одначе ті самі раціТ були і е 
також на Сході, бо Схід і Захід від віків однаково понимали 
Преев. Евхаристію, а всежтаки на Сході инакше уформу-

■
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вався культ ЕвхаристіТ.) В латинській ЛітургіТ властиво річи 
говорятъ. Відправа тиха, мова незрозуміла, молитви короткі, 
вірні оріентуються по рухах священика, священик підіймае 
ссвячені дари на показ вірним, дзвінки дзеонять, органи гра
ютъ (не людський, начеб вебесний голос), престол в цілости 
відслонений і якнайбілыпе обставлений прикрасами, кивот 
великий і впадав в очи. Літургія тут се містерій, на кот- 
рий складаються головно вальори річий.

На Сході взяв верх культ божого слова. I слово 
говорить. Відповідно до сього літургічна мова мусить бути 
зрозуміла для народу, відправи голосні, богаті в слова, вірні 
берутъ визначну участь у відправі, Евангеліе (книга) зазнае 
спеціяльного культу: воно представляв навчаючого Христа, 
тому мусить находитися на престолі. Його гарно оправляютъ^ 
піднссять на показ вірним, даютъ його вірним цілувати. Саме 
отсей культ Евангелія е символом цілого обряду в східній 
Церкві. А в західній Церкві Евангеліе, як окрема літургічна 
книга, взагалі не істнуе.

Грецька душа, богата думками й фантазіею, втікае 
від конкретности в царство ідей. I саме тим 
шляхом вона інсценізуе літургічний містерій.

Святилище відгороджене іконостасом (се певно на зра- 
зок старозавітного храму — жидівський вплив). Царські 
ърата підчас освячення зачинені, евхаристійний хліб і перед 
(на великім вході) і по освяченню для вірних заслонений.. 
Тут треба думати, щоби містерій ) свідомити собі, очима 
його не видно.

На Сході поняття „престол" і „святилище" нерозривно 
сполучені, тому нема престола без святилища. А тому тільки 
один престол у церкві. На Заході взагалі нема святилища, 
а е тільки престоли. На Сході одна Літургія на одному пре
столі в одному дні. Отся засада „едкости престола і Літур
гіТ" без сумніву уформувалася на Сході під жидівським 
впливом (у Жидів було дуже сильно розвинене поняття ед- 
ности в звязку з релігіею: один Бог, один храм, одно святи
лище, один обряд...). ІТ заступав вже св. Ігнатій антіохійський 
(І 107- р.): „Старайтеся отже проте, щоби мати тільки одну 
Евхаристію (Літургію). Бо тільки одно е тіло Господа нашего 
Ісуса Христа і тільки одна чаша в едности його крови, тільки 
один престол".1) В дійсности Захід придержуеться тут р і- 
чевих вальорів, а Схід ідейних. Чим більше відправ- 
левих Літургій, тим більша Тх річева вартіеть (перед Богом); 
а едніеть ЛітургіТ підносить ТТ велич, спільність усіх вірних 
і т. ин.

„Оризсиішп сопка Ргапсоз", грецький твір зчасів перед 
роздором, між иншим закидуе латинянам, що вони „в своі'х.

х) В листі до Флядельфіян, с. 4.
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церквах уживають розпяття не мальоване, а різьблене", 
що „на Різдво Христове позволяютъ, щоби бомби експльоду- 
вали біля престола, щоби могли сміятися", що ,,в днях стра
стного тижня гасятъ свічки і роблять землетрясения в церквах: 
в крісла, дошки, мури молотками бють і фляшки розбивають".1) 
1 акож між символами й символістичними акціями в латин- 
ському й грецькому обряді заходить та сама ріжниця, на 
яку ми вказували. Латинські символи реалістично-безпо- 
середні (своею формою близькі дійсности). Удавати в Церкві 
землетрясения на згаданий лад се для Грека надто безпосе- 
редне, й тому се його разить. Грецький хрест своі'ми рівними 
раменами неподібний до дійсного Христового хреста, а латин- 
ський наслідуе приблизну форму Христового хреста (долішне 
рамя довше). Дотого латинники люблять великі хрести (пр. 
на ризах), а в нашему обряді з правила уживаеться малого 
хреста (якщо хрест великий, як придорожний, то на ньому 
намальоване мале розпяття) — з тих самих мотивів. Безпо- 
середний символ для Грека загрубий. Тому то статут в грець- 
кій Церкві не могли удержатиса. А в західній Церкві саме 
статут найбілыпе впадаютъ в очи (престоли правильно укра- 
шені статуями). Малярський стиль в західній Церкві не ріж- 
ниться від стилю світських образів: образ тут хоче насліду- 
вати дійсність. Не те в грецькій Церкві: византійський стиль 
святих ікон доцільно не хоче наслідувати дійсности. Ікона 
мае тут призначення, щоби унагляднювала святість, побожну 
задуму, аскетизм, надприрсдність — і саме тому зривае 
з конкретними вимогами природного ладу.

В східній Церкві вже в давних віках, навязуючи до еван- 
гельського -Л^уос, стали почитати Христа під символом 
„Свято! Мудрости" (Луіа катедра в Цар-
городі, посвячена на славу се! „Свято! Мудрости"). А в за
хідній Церкві в найновійших віках (в XVII. і XVIII. ст.) прий- 
мився культ Христа під символом „С е р ц я Христового". 
Там домінуе ідея, тут конкретне зображення.2)

Ось так грецька вдача розвинула подрібне урядження 
церкви, в усьому остаючи вірнсю ссбі. А латинська вдача 
зробила те саме, але після сеоіх власних вимог. Ми нині не 
повинні дивуватися, що воно так. Власне ми е покликані 
зрозуміти: чому вено так? А коли богато теольогів ще йнині

]) Гл. Аигеіінз Раітіегі О. 8. А.: ТЬео1о§іа бо^таііса огіЬойоха 
(Ессіезіае ^гаесо-гиззісае). Т. II. Ргоіе^отепа. Ріогепііае 1913. Стр. 27-28.

) На Заход) були сгреби івести культ і инших конкретних 
річий, що були в звявку з Христом. Так св. Бернард голосив набожен- 
ство до ср. Гроб у, св. Катерина з Сіснни поширювала набоженство до 
Крови Го сп од н ь о і (гл. Набоженство до Найсвятійшого Серия як 
підручник для священиків уложив Григорій Хомишин, епископ станисла- 
вівський. Станиславів 1920. Стр. 66). Одначе сі набоженства не могли 
приймитися, бо вони надто відорвані від Христа, як особи.



—в часах, коли фізіольогія й психольогія дійшли аж до клі- 
тин — не розуміють сього, то тільки тому, що вони рівень 
знания нашого віку ще не змогли застосувати до церковних 
справ. Знаемо нині, що кождий чоловік мае індивідуальний 
уклад ліній на пальцях і на долонях, і чого не діткнеться, 
несвідомо лишае сліди тих своіх ліній на річах. Не инакше 
воно діялося і діеться також у Церкві — очевидно тут вхо
дить в гру психольогічні індивідуальні „ЛІНІІ'“.

Щойно на сьому місці можемо подати оконечне пояснения, 
задля яких причин пересунули в Римі головний консекрацій- 
ний момент з епіклези на Христові слова? Хоч епіклеза, як се 
ми вже підносили, мае той самий сенс, що й Христові слова 
(щоби предложений хліб став тілом Христовим, а вино кровю), 
одначе для вдачі, яка незвичайно чутка на льогічні й психо
льогічні раціТ, що вяжуться з власт ю, Христові слова 
мають спеція л ьний німб — саме тому, що 
вони Христові (як у війську „цісарське, королівське 
слово*; важний тут сам факт — навіть без огляду на сенс). 
Коли в римській Церкві дух геленізму уступив місце духови 
романізну, латинська психічна вдача, чутка на раці’Г власти, 
зовсім послідовно стреміла до пересунення головного консе- 
краційного моменту з епіклези (яка складаеться з людських 
слів) на Христові слова, і з часом перевела таку зміну в сво’ій 
Літургіі. В тому латинська вдача найінла свій повний вираз: 
безпосередність акціі (Христос говорить слова освя- 
чення, а священик е тільки ©рудником), якнайбільше збли- 
ження до історичноТ дійсности (як на Тайній Вечері, так 
і в Літургіі), піднесення священичоі власти (священик в и- 
конуе свою консекраційну власть, як пр. суддя проголо- 
шуе вирок).

Маемо на се дуже повчаючу анальогію. В східній Цер
кві за найбілыиого святого взажають Йоана Хрестителя. 
Основуеться^се на даних, що іх находимо в св. Письмі. „Бо 
буде великий перед Господом... Духом Святим наповниться 
ще з утроби свое! матері" (Лук. 1, 15). „Істинно кажуо вам, 
між уродженими з невіст не вийшов більший над Йоана 
Хрестителя"“ (Мат. И, 11). Йоан Хреститель удостоТвся 
бути Предтечею Христа, хрестив Христа, був великим аске
том і поніс мученичу смерть за оборону божого закону. 
А в західній Церкві за найбілыиого святого вважають св. 
Йосифа, опікуна Христового, хоч про нього св. Письмо каже 
лиш стільки, що він був „праведний і не хотів іі (Преч. Діви) 
ославити" (Мат. 1, 19). Якже се? I ідуть спори між право- 
славними й західними теольоі'ами, а ми уніяти не знаемо: що 
нам тут робити, бо Иоана, як найбілыиого святого, передала 
нам традиція, а св. Йосифа передав нам католицький Захід.

Мериторично осудити, котрий з тих двох святих біль
ший, се — як думаю — для людий неможлива річ. Не тільки
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тому, що се божа тайна, але й тому, що сі два святі не на
ходиться на одній лініТ: кождий з них е святий в иншому 
стилю. Власно про сі стилі й іде. Ми і знов мусимо повер
нути дореалізму і містицизму.

Для містичного духа східноі Церкви св. Йоан Хрест. 
€ найбільший святий, бо він е найбільший святий в м і- 
стичному стилю. А для реалістичного духа західноі Цер
кви св. Йосиф е найбільший святий, бо він е найбільший 
святий в реалістичному стилю. Про св. Иосифа каже 
св. Письмо ще одно коротке слово, якого ми в горі не на
вели, а саме, що він був „м у ж іі’и (Преч. Діви). Св. Йосиф 
виконував батьківську власть над Ісусом Христом, 
він був головою св. Роди ни. Ось у тому його те най- 
більше відзначення, яке для латинськоі вдачі, чутко! на 
раціі і консеквенціі власти, е більше пригягаюче.

* *

Не можу тут здержатися, щоби бодай кількома словами 
не доторкнутися східного роздору, сеТ найбільшоі траГедіі 
в історіТ Церкви. Богато, дуже богато історичних пересудів 
про причини східного роздору назбиралося по обох сторо
нах. Думаю, що наспів час — наш час розвинено'і історичноТ 
критики й субтельноТ психольогічно! аналізи — для ревізіТ 
тих історичних пересудів. Не особи — Фотій, Керулярій, чи 
взагалі царгородські патріярхи, але витворені в і д н о- 
с и н и були тим властивим чинником, що довів до роздору. 
Особи були тільки ©рудниками; якби не були саме ті, то бу
ли би яайшлися инші. Авжеж були й такі особи, котрі спе- 
речали сей роздор, були й змагання до едкости, які хвилево 
вінчалися успіхом, а всежтаки не спинили й не зліквідували 
роздору. Видно з того, що витворені відносини переросли 
всякі особи.

На ті відносини, бодай свершу, з цілою певністю скла- 
далися також політично-національні відносини, нещасливі для 
ВизантіТ, а щасливі для Риму (упадок власти царгородського 
цісаря, засновання нового римського цісарства...).

Одначе ті витворені відносини, котрі ділали й спершу 
і через цілу історію тай тепер ділають, е сущи о церков
ного характеру, а вони мають свое жерело в тих психічних 
ріжницях, що ми Тх старалися заналізувати. Якби в Римі 
христіянський геленізм не був спершу пануючий, якби там 
були відразу витворили свій римський обряд, то історія Цер
кви була би зовсім инакше уложилася. А що Рим постепенно 
виломлювався зпід геленістичного урядження Церкви, і по
ступав у свойому напрямі, як йому диктувала його психіка, 
а Греки, як спадкоемці христіянського геленізму, вважали 
геленістичне урядження Церкви за едино легальне,



бо воно було первісне і признаке тодішніми вселенськими 
Соборами (на котрих власне Греки мали перевагу), то з того 
між Греками й Римлянами витворилося таке відношення, яке 
було і ще й нині е між нашими „твердими (консервативними) 
Русинами" і між УкраТнцями під національним поглядом. 
Греки були консерватисти, й уперто боронили первісноі' тра- 
диціТ, а Римляни були поступовці. Відносини були тим більше 
дразливі,що се було на церковному полі,де традиція з природи 
річи святійша, як деинде. Вза’імне посуджування, незрозу- 
міння й невирозуміння. брак „спільноТ мови“ (спільних пси- 
хольоГічних категорій) — ось се довело до роздору. Фотій 
підніс 6 закидів проти латинян, Керулярій 22, „Оризсиіиш 
сопіга Егапсоз" також 22. Раішіегі каже про сі закиди: „Наес 
епишегаііо Іисе сіагіиз шегібіапа согбаііз ѵігіз рапбіі іиіііез 
диібет саизаз аисіогез зсЫзтаііз зетеі аіцие ііегит ехсо- 
§ііаззе, иі зиаз зебігіопез ргоЬагепі, ас бізгиріае ипііаііз ес- 
сіезіазіісае сгітеп а зеірзіз аѵегіегепі".1) На мою думку се 
з Грунту річи хибний погляд (тому, що він все кладе на 
особи). Се правда, що грецькі закиди не е ані систематично 
уложені, ані не е всі однаково характеристичні (при тодіш- 
ньому стані психольоГічно’і свідомости воно й не могло бути 
инакше), одначе вони тут і там трафляють засадничі обрядові 
ріжниці. I се безсумнівна правда, що сі ріжниці до живого 
озлоблювали Греків.

’) О. с. Стр. 29.
2) Там рішено (кан. 13): „В римській Церкві мусять ті, котрі хо- 

чуть дісіати діякснат або пресвитерат, обіцяти, що здержуватимуться 
від подружого співжиття зі своши жінками. Одначе ми позволяемо Гм, 
згідно з апостользьким каноном (кан. 6), продовжуватн подруже спів
життя". Неіеіе о. с. В. III. Стр. 333.

Фермент, що довів до роздору, не зачався в часах Фотія, 
але кілька віків вчаснійше. Характеристична ріжниці в поглядах 
виступйли між представниками західноі' і східно’і Церкви 
вже на I. вселен. Соборі (325. р.): західні були за целібатом 
клиру, східні були противні тому. Те саме, але ще в острій- 
шій формі, виявилось на трулянському (царгородському) Со
борі в 692. р.2)

Слушно говорить ЬйЬеск: „8сЬоп біе аііезіе Кігсйе Ьаііе 
пісЫ еіп Вііб ѵоііепбеіег аиззегег ЕіпЬеіі аиігиѵѵеізеп ѵег- 
тосЬі. /ичзсЬеп бег КігсЬе без Мог^еп- ипб бег без АЬепб- 
Іапбез, гѵѵізсЬеп бег ^гіесЬізсЬеп ипб бег ІаіеіпізсЬеп ОгіЬо- 
бохіе Ьезіапбеп ѵіеІшеЬг зоѵіеі V егзсЬіесепЬеііеп без СЬагак- 
іегз ипб бег 8ргасЬе, бег АпзсЬаиипцеп ипб бег СеЬгйисЬе, 
базз Ьеі аііег ЕіпЬеіі іп бег ЬеЬге еіп ііеі^еЬепбег Биаіізтиз 
зскоп біе ]ип§е СЬгізіепЬеіі ЬеЬеггзсЬіе, Котапізтиз ипб Неііе- 
пізтиз §аЬеп Ьеібеп Теііеп іЬг Серга§е“. „8іе (роздор) ізі ѵіеі- 
теЬг аіз бег аиззеге АЬзсЫизз еіпег теЬгеге ЛаЬгЬипбегіе
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Ыпбигсй сіаиегпсіеп ипб зіеіз зіск текгепбеп ЕпИгетбип^ 
гѵѵізсйеп бел Ьеібеп Кігсйеп апхизейеп, аіз бег зсйгіііе 
Зсйіиззаккогб, іп \ѵе!сйет игаііе (Зе^епзйіге, ЦеіЬегеіеп ипб 
Міззѵегзіапбпіззе ійгеп роіепхіегіеп Аизбгиск Гапбеп".1)

Ц Вг. Копгасі ЬйЬеск: Оіе < Ьгізіііскеп Кігсйеп без Огіепіз (Ѵегіа^ 
бег ]оз. Кбзеізсйеп ВисЫіап(І1ип& Кетріеп ипб МйпсИеп). Стр. 2. і 14.

2) Православні ще й донині так глядять на сю справу. Так пр. 
під сю пору, коли се пишу, в найновійшому числі православного часо- 
пису „Ду хов ний Сіяч“ (Варшава ч. 7. з 1928. р.) читаемо:

„Східна Церква заховувала свято та непорушно своі доГми та ка- 
нони, які усталили Всесвітні Собори Церкви та які опиралися на твер- 
дих і, по самій ідеТ своТй, непорушних підвалинах евангельських істин та 
науки апостольськоТ, західня Церква крон за кроком по
чала змінювати доі‘ми(!) Всесвітних Соборів та запро- 
ваджувати но в і (I), без жадних до того підстав" (стр, 91).

В тих часах ще не були ясно і вповні потягнені розме" 
ження між догмою, обрядом і дисципліною. 
Щойно схолястики своі'ми метафізичними розважан- 
нями посунули отсю справу вперед. Православні—тому, що 
схолястика не ввійшла в склад ’іх духа — й дотепер не мають 
такого ясного поняття про те розмеження, як католики. 
Греки на цілий комплекс елементів у Церкві гляділи під 
традиційно-догматичним кутом, і саме тому об- 
рядові й дисциплінарні ріжниці в західній Церкві представ
лялись Тм як ріжниці в сферідог м.2) Зрештою ціле не- 
щастя було в тому, що спершу був один обрядовий дух 
і однакова дисциплина в цілій Церкві, а потім Греки бачили, 
як на Заході витворюеться відмінне урядження Церкви. Годі 
правду скривати: якби нині щось такого діялося в якійсь 
части Церкви, то й нині — при всім нашім теольогічнім 
освідомленню — повторилась би та сама распря. Свідком 
для сього факту, що в нашій уніятській Церкві й менші 
ріжниці доводить до огірченого тертя.

Як у таких відносинах промощувати дорогу до рестав- 
раціТ давно!" едкости між східною й західною Церквою? Ви- 
шукувати сотенні ріжниці, підтягати Тх під догматичне зна- 
чіння й роздмухувати іх, щобитим оправдати свое становище, 
се вправді „цісарська дорога" (найбезпечнійша й найпоплат- 
нійша), одначе саме тою дорогою Греки дійшли до роздору... 
Тай нас, католиків, вона не заведе до ціли. Думаю, що слід 
нам вигладжувати ріжниці, які в історіТ витворилися між 
східною і західною Церквою, щоби вони представлялися не 
як суверенности, котрі взаі'мно виключа- 
ються, тільки як противенства (сопігагіа), 
котрі можуть побіч себе істнувати під 
спільним знамям догматично! католицько! 
в і р и. Се резон уніТ, бож унія мае в собі погодити церков- 
ний Схід з церковним Заходом. Отся моя розвідка про епі-
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клезу власне мае за ціль подати зразок такого погодження 
в одній, з усіх спірних найсубтельнійшій і найхарактеристич- 
нійшій, квестіТ.

Які наслідки потягнуло в римському каноні усунення 
епіклези? Яка нинішня конструкція того канону? Чиепіклезу 
усунено в цілости, чи тільки перероблено Гі? В нас лиш 
рідко хто знае римську Літургію, тому мусимо навести більше 
цитатів з не!, щоби наші висновки набрали білыпоі нагляд
ности.

^Римська Літургія не мае окремо'Г проскомиді! Проско- 
мидійна часть всунена в склад само! ЛітурГіТ по „Сгедо". 
В тій то части находиться молитва, що може уходити за 
першу превентивну епіклезу. „Ѵепі запсіііісаіог отпіроіепз 
аеіегпе Веиз, еі Ьепе ф діс Нос засгііісіит іио запсіо Мотіпі 
ргаерагаіит. Рег іпіегсеззіопет Ьеаіі МісЬаеІіз АгсЬап^еІі 
зіапііз а дехігіз аііагіз іпсепзі, еі отпіит еіесіогит зиошт, 
іпсепзит ізіид ді^пеіиг Вотіпиз Ьепе ф дісеге, еі іп одогет 
зиаѵііаііз ассіреге. Рег СЬгізіит Оотіпит позігит. Атеп*.

В самім каноні приходятьще дві превентивні епіклези, 
з котрих остання мае вигляд формально! епіклези. Отже всіх 
превентивних епіклез у римській ЛітургіТ е аж три. Ось як 
чергуються в римському каноні молитви, що стоять у льо- 
і ічному відношенню до епіклези. „Те і^ііиг (тим канон зачи- 
наеться), сіетепііззіте Раіег, рег Лезпт СЬгізіит Ріііит іиит, 
Оотіпит позігит, зирріісез го§атизас реіітиз, иіі ассеріа Ьа- 
Ьеаз, еі Ьепедісаз Ьаес ф допа, Ьаес 1 типега, Ьаес ф запсіа 
засгііісіа ШіЬаіа1 2*.1) (Слідуе „соттетогаііо рго ѵіѵіз", защо, 
в якій ц і л и жертву приносяться. Потім слідуе згадка 
святих — Преч Діви, апостолів і т. д.— з просьбою о і'х 
заступництво. Потім:)

*) Се перша превентивна епіклеза в каноні.
2) Се друга превентивна епіклеза в каноні.

„Напе і^ііиг оЫаііопет зегѵііиііз позігае, зед еі сипсіае 
іатіііае іиае, циаезитиз, Оотіпе, иі ріасаіиз ассіріаз: діездие 
позігоз іп расе дізропаз... Рег СЬгізіит...

Риат оЫаііопет іи, Бейз, іп отпіЬиз, циаезитиз, Ьепе ф 
діеіат, ад ф зегіріат, га ф іат, гаііопаЬіІет, ассеріаЬііетдие 
^асеге ді^пегіз: иі поЬіз Сог ф риз еі 8ап ф §иіз ііаі дііесііз- 
зіті Ріііі іиі Ботіпі позігі Лези СЬгізіі. 8)

Риі ргідіе диат раіегеіиг, (Ассіріі Нозііат) ассеріі 
рапет іп запсіаз ас ѵепегаЬіІез тапиз зиаз: (Еіеѵаі о с и- 
Іоз ай с о е 1 и т) еі еіеѵаііз осиііз іп соеіит ад іе Рейт 
Раігет зиит отпіроіепіет ііЬі §гаііаз а§епз, Ьепе ф діхіі, 
іге^іі, дедііцие дізсіриііз зиіз, дісепз: Ассірііе, еі тапдисаіе 
ех Ьос отпез. (Тепепз атЬаЬиз тапіЬиз Нозііат
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іпіег і п б і с е з еіроііісез, ргоіегі ѵегЬа с о п- 
зесгаііопіз зесгеіе, бізііпсіе, еі аііепіе.)

Нос езі епіт Согриз теит. (Р г о 1 а і і з ѵегЬіз соп- 
зесгаііопіз, з і а і і т Нозііат сопзесгаіат, §е- 
пиііехиз абогаі; зиг^іі, озіепбіі рориіо.... 
Типе б е. і е с і о С а 1 і с е, б і с і і:)

Зітііі тобо розідиат соепаіит езі, ассіріепз еі Ьипс 
ргаесіагит Саіісет іп запсіаз ас ѵепегаЬіІез тапиз зиаз: ііет 
ііЬі §гаііаз а§епз, Ьепе | біхіі, бебііцие бізсіриііз зиіз, бісепз:. 
Ассірііе, еі ЬіЬііе ех ео отпез. (Р г о і е г і ѵегЬа сопзе- 
сгаііопіз зесгеіе зирег Саіісет:)

Ніс езі епіт Саііх Запдиіпіз теі, поѵі еі аеіегпі іезіа- 
тепіі". тузіегіит /і(1еі'. диі рго ѵоЫз еі рго тиіііз е/[ипЛеіиг 
іп гетіззіопет рессаіогит.

Наес риоііезситрие іесегіііз, іп теі тетогіат іасіеііз. 
(СепиПехиз абогаі: 8 и г § і і, озіепбіі рориі о.) 
Ипбе еі тетогез, Эотіпе, поз зегѵі іиі, зеб еі рІеЬз іиа 
запсіа, ерзбет СЬгізіі Ріііі іиі Эотіпі позігі іат Ьеаіае раз- 
зіопіз, песпоп еі аЬ іпіегіз гезиггесііопіз, зеб еі іп соеіоз §1о- 
гіозае азсепзіопіз: оЙегітиз ргаесіагае Маіезіаіі іиае бе іиіз. 
бопіз ас баііз. (Л и п § і і т а п и з, е і з і § п а і і е г з и- 
рег Нозііат еі Саіісет з і т и 1) Нозііат | ригат, 
Нозііат | запсіат, Нозііат | іттасиіаіат, (8і§паі ве
га е 1 зирег Нозііат еі з е т е 1 зирег Саіісет) Ра- 
пет | запсіит ѵііае аеіегпае еі Саіісет | заіиііз регреіиае.

Зирга циае ргоріііо ас зегепо ѵиііи гезріееге бі§пегіз: еі 
ассеріа ЬаЬеге, зіеиіі ассеріа ЬаЬеге бі§паіиз ез типега риегі 
іиі ]изіі АЬеІ, еі засгііісіит РаігіагсЬае позігі АЬгапае, еі риоб 
ііЬі оЬіиІіі зиттиз Засегбоз іииз МеІсЬізебесЬ, запсіит за
сгііісіит, іттасиіаіат Ьозііат.

Зирріісез іе го§атиз, отпіроіепз Бейз: ]иЬе Ьаес реТеггі 
рег тапиз запсіі Ап§е1і іиі іп зиЫіте Аііаге іиит, іп соп- 
зресіи біѵіпае Маіезіаііз іиае: иі риоіциоі ех Ьас аііагіз раг- 
іісіраііопе засгозапсіит Ріііі іиі Сог риз еі 8ап | §иіпет 
зитрзегітиз, отпі Ьепебісііопе соеіезіі еі §гаііа геріеатиг. 
Рег еитбет СЬгізіит Оотіпит позігит. Атеп. (Слідуе „сот- 
тетогаііо рго беіипсііз", потім за живих „поЬіз циозрие".. 
зі згадкою святих — без Преч. Діви.)

Рег СЬгізіит Ботіпит позігит. Рег ^иет Ьаес отпіа, 
Нотіпе, зетрег Ьопа сгеаз, (8 і § п а і іег зирег Нозііат 
еі Саіісет зітиі): запсіі і* іісаз, ѵіѵі ■}* Ьсаз, Ьепе Т 
біеіз, еі ргаезіаз поЬіз. (8і§паіситНозііа іег аіа- 
Ьіо аб ІаЬіит Саіісіз, бісепз:) Рег ір |зит, еі сит 
ір Т зо еііпірзо(Ьіз зі§паііпіег Саіісет, еі 
р е с і и з) езі ііЬі Нео Раігі | отпіроіепіі, іп ипііаіе Зрігііиз 
| запсіі (еіеѵапз рагит Саіісет сит Нозіі а,, 
біеіі:) отпіз Ьопог еі ^Іогіа.
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Рег отпіа заесиіа заесиіогит". (Слідуе „Раіег позіег", ло
мания Гостіі, причастя і т. д.)

Ми вже наводили докази, що первісна римська Літургія 
походила з Александріи Тут можемо подати ще й инші до
кази. Римська Літургія мае (сильну) превентивну епіклезу на 
тому самому місці, де ТТ мають типові египетські Літургіі. 
Поіменне згадування святих з просьбою о заступництво п е- 
ред освяченням — се питоме тільки типовим египет- 
ським ЛітурГіям (св. Кирила, еван. Марка), а воно находиться 
також у римській Літургіі. Сирійські Літургіі таке згаду
вання містять уже по освяченню (навіть сирійська Літургія 
еван. Марка). € досить типових виразів у римській Літургіі, 
які приходятъ тільки в египетських Літургіях. Н. пр. „зісиіі 

. ассеріа ЬаЬеге бі§паіиз ез шипега риегі іиі ]изіі АЬеІ еі засгііісіиш 
РаІгіагсИае позігі АЬгаІіае... ]иЬе Ьаес регТеггі рег тапиз Ап- 
§е1і іиі (в VI—VII ст., як свідчить книжечка „Ое засгатеп- 
ііз“, тут стояло: „ап^еіошт іиогит“) іи зиЫіте Аііаге іиит, 
іп сопзресіи йіѵіпае Маіезіаііз іиае“ (римська) — „Зизсіре еа 
зирег аііаге іиит зрігііиаіе, соеіезіе... ад та]езіаіет іиат 
соеіезіет, рег тіпізіегіит Ап^еіогит еі АгсЬап§еіогит іио- 
гит запсіогит, зісиі ад іе зизсерізіі шипега ]изіі АЬеІ еі 
засгііісіит раігіз позігі АЬгаНаті* (Кирила алекс.)г), „зизрісе, 
Оеиз, іп запсіит еі соеіезіе еі іпіеііесіиаіе аііаге іиит, іп 
та^пііидіпет соеіогит, рег Агсііап^еіісит тіпізіегіит іиит.. 
иі зизсерізіі типега ]изіі іиі АЬеІ, засгдісіит раігіз позігі 
АЬгаЬаті“ (€ван. Марка). 2)

„(^иае отпіа іесізіі рег іиат заріепііат, Іисет ѵегат, 
ипі^епііит Ріііит іиит, Оотіпит еі Г)еит еі Зегѵаіогет по- 
зігит Лезит СЬгізіит, рег диет ііЫ, сит ірзо еі 
Зрігііи запсіо ^гаііаз а§епіез..“ (еванг. Марка)3),— „Рег диет 
Ьаес отпіа, Оотіпе, зетрег Ьопа сгеаз.. Рег ірзит, сит 
ірзо,еі іп ірзо езі ііЫ Эео Раігі отпіроіепіі, іп ипііаіе 
Зрігііиз запсіі отпіз Ьопог еі §1огіа“ (римська); і т. ин. Отсі мо- 
литви (фрагмента) находяться в египетських Літургіях перед 
освяченням, а в римській Літургіі п о освяченню. А вже й сама 
історія вказуе на Александрію, як на те місто, відки Рим 
переймив свою первісну Літургію, бо саме з Александріею, 
як з найбільшим містом по собі і як зі своім шпихлірем, Рим 
мав у перших віках христіянства найживійші зносини.

Римська Літургія в порівнанню з египетськими, чито за- 
галом зі східними Літургіями, представляеться а) як с к оро
че на (і‘Т молитви скорочені, а акція остала та сама, що 
й у східних Літургіях), а тому б) суха (без глибшоТ поезй 

-й богословськоТ фільософй), в) як мозаіка. Нема в ній то’і

9 Кепаибоі. о. с. Т. I. Стр. 42.
») ІЬШ. Стр. 136.
’) ІЬіс!. Стр. 131 — 133.
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лъогічно'Г тягло ст и. якою відзначаються східні Лі
тургіТ, а ле слідно в ній (у каноні) якесь льогічне пірвання 
й перемішання (дві превентивно епіклези в самім каноні, 
„Напе і^ііиг оЫаііопеш" — „(^иаш оЫаііопеш", „8ирга циаеи 
~-я8ирр1ісез іе“, відклик до святих перед освяченням і по 
освяченню і т. ин). Ясна річ, що се не оригинальна така 
композиція римськоТ ЛітургіТ, тільки наслідки кількаоазовоТ 
перерібки спервісного тексту в тій ціли: а) щоби Літургію 
скоротати, б) щоби усунути св. Духа, де він виступав один- 
цем, в) щоби усунути (властиву) епіклезу. Даймо слово авто
ровъ котрого не можна посуджувати, що він мае упере- 
дження до римськоТ ЛітургіТ, бо він кінчае свою студію про 
римську Літургію ось яким апострофом: „піета \ѵ саіет 
скгхе8сі]'агізіѵѵіе іак С2сі§обпе§о гуіи іак пазг ггутзкі", „2абеп 
гуі ѵѵзсЬобпі, йгізіаі игухѵапу, піе ]езі іак агсЬаісгпу ]ак гуі 
тзгу ггутакіер. О А він так каже: „ОсЬосігіс роѵѵіппо ]ак 
реѵѵпік рггег хѵзгузікісЬ игпапу, ге пазг капоп піе гаскошаі 
іецо кзгіаііи, ѵѵ ]акіт ріепѵоіпіе гозіаі иіогопу; ]езі икіабет 
поѵѵзгут, ’езі па\ѵеі іга§тепіет; г дозе хѵіеікз реѵѵпозсщ іо 
рохѵіедгіес тогешу. Мзга, дгізіа] рггегпаз одргахѵіапа, гпасгпіе 
]езі зкгбеопа; піеіуіко зкгдеопа, аіе і рггекзгіаіеопа" * 2). „На 
ріепѵзгу ггиі ока рггуіакіет іакіет Ьадапіи аІЬо іуіко газіа- 
поѵѵіепіи Ьасгпіеізгет зрозіггедг тогпа, ге піета роггддки 
ѵѵіазсіиге§о \ѵ пазгут капопіе оЬеспут, ге іе§о сг^зсі зд ]а- 
коЬу іакоз рорггезіа^ѵіапе. Ыіе гпаібгіету Ьоѵѵіет 1о§ісгпе^о 
25ѵідгки і пазі$рзі\ѵа \ѵ ігезсі ізіоіпе] тодііікѵ капопи; кагдети 
іе Ьгакі родрадпд, а тизгд родразс, }ез1і зі$ рогбѵѵпа икіад 
пазге^о капопи і ]'ецо тосііііѵѵ г апаіогаті гуіи апі]осй]еп8кіе§о 
і аіекзапсігуізкіе^о".3)

9 Рогіезсие — Ногакоѵ^зкі, о. с. Стр. 200. — Завважуемо, що автор 
•у своТй книжці не дае доказів на се свое твердження.

2) ІЬІсІ. Стр. 158.
3) іыа. Стр. 102—юз.
4) Рогіезсие - Ногако^ѵзкі, о. с. ІЬісЬ

Сей „Ьгак ]акоЬу паіегуіе^о рощдки \ѵ гогтаііусй С2$~ 
зсіаск ]ако зкІабпікасЬ капопи"4) римськоТ ЛітургіТ ріжні 
автори (Випзеп, РгоЪзі, Віскеіі, Са^іп, АѴ. С. ВізЬор, ВаііНоІ, 
Ваитзіагк, ВисЬуѵаІд, Эгеѵѵз, СаЬгоІ...) старалися висвітлити, 
подаючи теоріТ про первіений римський канон і його зміни.

Чи з нинішнього тексту римськоТ ЛітургіТ можна дока
зати, що в первіеній римській ЛітургіТ находилась формальна 
епіклеза? Без найменшого сумніву. Друга превентивна епі- 
клеза в римському каноні свідчить, що тако ж римській 
ЛітургіТ був питомий елемент епіклези в са
мім каноні. Судячи піеля египетських превентивних епіклез, 
можна бути певним, що також у римській (другій) превен- 
тивній епіклезі первіено мусів бути відклик до св. Духа.

7
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В теперішньому римському каноні згадуеться св. Духа аж 
на самому кінці в порядку Преев. Тройці(„іп ипііаіе Зрігііи» 
запсіі“). А може в первіеній римській ЛітурГіТ епіклеза нахо- 
дилася тільки перед Христовыми словами? Ні. В кождій 
східній ЛітурГіТ по виголошенню Христових слів предложен! 
дари, хоч акція освячення вже зачата, всежтаки ще назива- 
ваються „хлібом і вином* (в епіклезі), отже й уважаються 
тим. Коли в нашій ЛітурГіТ священик виголошуе „твоя 
отъ твоихъ Тебѣ приносимъ", то під словами „твоя 
отъ твоихъ" треба розуміти хліб і вино віх природній 
(з е м с ь к і й) ф о р м і. Ми приносимо Богу те, що можемо 
принести з земських плодів: хліб і вино (на зразок староза- 
вітноі жертви). До тіла і крови Г. Н. Іс. Христа граматична 
форма (в множині) „твоя отъ твоѣхъ" ніяк не підходить.

Нинішня римська ЛітурГія мае на тому міеці инакшу 
льогіку: на „твоя отъ твоихъ" (що так само приходить без- 
посередно по анамнезі, як і в нашій ЛітурГіТ) вона вже при
носить Богу тіло і кров 1с уса Христа: „Нозііаш ри- 
гат, Нозііат запсіат, Нозііат іттасиіаіат, Рапет запсіит 
ѵііае аеіегпае еі Саіісет заіиііз регреіиае".

Одначе е фраза на тому міеці, котра зраджуе, що пер- 
віена римська ЛітурГія мала тут ту саму льогіку, що й усі 
східні ЛітурГіТ. „...оНегішиз ргаесіагае Ма]езіаіі іиае б е 
іи і з бопіз ас б а і і з".1) — Фраза „бе іиіз бопіз ас баііз", 
як уже завважано, ніяк не стосуеться до тіла і крови Ісуса 
Христа, тільки до земських плодів, що нам Тх Бог дае для 
життя. Ся фраза своею граматичною формою й редупліка- 
ціею означав многі й ріжнородні дари і тільки ча- 
стину з них („бе..."), а тіло і кров Ісуса Христа не під- 
ходять під таке поняття.2) Значить, що первіена римська Лі
турГія на „твоя отъ твоихъ" також приносила хліб і вино 
в іх природній формі, а послідовно треба заключити, шо 
оконечно освячувала дари щойно підчас епіклези. Отже 
мусіла вній бути епіклеза натомусамому 
міеці і з тим самим змислом, якувсіхсхід- 
них ЛітурГія х.

О на се ще й инші дані. Вже по освяченню—піеля льо- 
гіки теперішньоі римськоТ ЛітурГіТ — саме на тому міеці, де 
в східних ЛітурГіях находиться епіклеза, приходить молитви, 
котрих льогічний сенс е такий самий, як сенс епіклези: просьба 
о освячення предложених дарів. „Барга циае ргоріііо ас зегепо

9 В египетській ЛітурГіТ св. Марка: „ТіЬі, Бог пе, Оеиз позіег,. 
циае іиа зипі, бе іиіз Ьопіз каес ргорозиігаиз согаіг іе“. Кепаисі. о. с. 
Т. I. раеь 141.

-) Признае се й Ьізоѵѵзкі: „зіохѵа сіе іиіз сі! ас сіаііз11, кібге.- 
тогпа хазіозоѵѵас йо скіека і чѵіпа, а піе бо сіаіа і ■ /і Скгузіизолѵер. 
81спѵа изі. Стр. 255.
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уиііи гезрісеге ді§пегіз еі ассеріа ІіаЬеге, зісиіі ассеріа ЬаЬеге 
йі§паіиз ез типега риегі іиі ]изіі АЬе1...“Така молитва перед освя- 
ченням, доки предложен! дари е тільки хлібом і вином, мае 
повний і ясний • свіи сенс. Але по освяченню? Якщо перепо- 
вісти наведену молитву в і'і повній льогічній залежности, то 
вона так представлятиметься: „Зволь ласкаво поглянути на 
отсе тіло і кров твойого Сина і прийми сю жертву, як при
няв ти...“ Так само представляеться й слідуюча молитва: 
„Зпрріісез іе гоя’атиз, отпіроіепз Бейз: ]иЬе йаес регіеггі рег 
тапиз запсіі Ап^еіі іиі іп зиЫіте аііаге іиит, іп сопзресіи 
Маіезіаііз іиае“.1)

Ьізоѵѵзкі нише про се: „2го2итіепіе іуск тодіііѵу пазиѵѵа 
о§готпе ігидпозсі, піетаі піе до гог\ѵікІапіа... сеІеЬгапз ргозі, 
Ьу Вб§ зро]Г2аі тііе па іа оііагз па оііагги, ]ак піе§дуз па 
оііаг^ АЫа, АЬгаИата, Меісііігедека. Лак іо паіегѵ гогитіес? 
Рггесіег ро копзекгаср ]езі ]иг па оііагги Ыаітіізгу 8уп Вогу, 
\ѵ кібгут зоЬіе О]сіес гаѵѵзге доЬгхе иродоЬаІ, і іеп та Ьуё 
рогбхѵпапу до оііаг 8іаге§о 2акопи?“2)

Західні автори, старші й новійші, загально так викла- 
дають змисл тих молитов, що в них проситься Бога не о пред
ложен! дари, тільки о ласки для нас. 3 огляду на ті освя- 
чені дари: „Огашиз ещо, иі ассеріаЫІіз йаес йозііа зіі ріа- 
сеаідие р г о п о Ь і з, иі, сиш оНегітиз, ^иод ріасеі, ріасеаіиг 
поЬіз Беиз“ (Одо де СатЬгау | 1113). Одначе Норре 
вповні слушно відповідае на се: „Ез ізі ипзсііѵѵег еіпгизеЬеп, 
\ѵіе Шег йЬегаІІ (він наводить ріжні такі цитати) даз Оріег- 
оЬ]екі іт оріеіпдеп 8иЬ]екі ѵегПіісЬіі^і ізі одег Ьеіде тііеіп- 
апдег, іедосЬ ѵѵіедег аиі Козіеп дез ОЬ]екіз, ѵегтізсЬі \ѵегдеп. 
Бепзігеп^еп ХѴогіІаиі дез Техіез йаі тап ѵѵііікйгіісіі ѵегіаззеп".3)

Не може бути двох думок про те, що наведен! дві мо- 
литви в римському канон! се рештки, а властиво сурогат 
первісноі епіклези. Тим більше, що кінчаються просьбою, 
котрою кінчаеться епіклеза в кождій східній ЛітурГіТ: „иі 
оиоіциоі ех Нас аііагіз рагіісіраііопе засгозапсіит Ріііі Тиі 
Согриз еі 8ап§иіпет зитрзегітиз, огппі Ьепедісііопе соеіезіі 
еі §гаііа геріеатиг".

Тай се ще не все. Найбільшою загадкою для всіх, що 
ясують римську ЛітурГію, се знаменовання знаком хреста 
вже освячених дарів. Розходиться тут про перших 10 таких

]) Вправді й у нашій ЛітурГіТ по освяченню просимо: „Яко да че
ловѣколюбецъ Богъ нашъ, пріемъ я во святый и пренебесный и мы
сленный свой жертвенникъ, въ воню благоуханія духовнаго, вознис- 
послетъ намъ божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимься“. 
Однач^ тут нема просьби: щоби Бог при и ми в освячері дари, тільки 
щоои, п р и й м и в ш и освячені дари, „зіслав нам свою божественну 
благодать і дар св. Духа". Отже молимось тут з а себе

2) 81омга изѣ Стр. 255.
3) О. с. Стр. 103, подібно на стор. 108,
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знаменованъ, бо останні 5 робить священны не своею рукою, 
але гостіею, отже вони зрозумілі. Вже Реігиз Оашіапі (т 1072) 
в своі'й „Ехрозіііо сапопіз тіязае" журиться тими знамено- 
ваннями: „Ніс огііиг поп ргаеіегеипба зііепііо циаезііо, циаге 
зирег Ьозііат Ьепебісіагп еі ріепіззіше сопзесгаіат аббис 
Ьепебісііопіз зі§пит ехргітііиг? Ітто іаііа зипі 
циаебат 8ііЬ]ипсіа іп сапопе, диае ѵібепіиг іппиеге, яиоб поп- 
бит зіі сопзесгаііо сопзитаіа".1 *) Майже тими самими словами 
висказуеться про се й папа Інокентій III. Знаменовання зна
ком хреста мае значіння „стягання б о ж о і сили“ на ту 
річ чи особу, що ІТ знаменуеться, отже се знак благосло
вения або освячування. Як отже се погодити, що в римській 
ЛітургіТ священик знаменуе предложен! дари ще й по освя- 
ченню, що виглядае, як колиб священик благословив чи освя- 
чував самого Христа?! До річи каже Ілзоѵузкі: „Лак іо \ѵу- 
іішпасгус? Сгу каріап та Ыо^озіахѵіс сіаіо і кге\ѵ СйгузЬза, 
хгб'біо хѵзхеікіе^о Ыо§оз1аѵѵіепзіѵѵа і 1азкі?“й)

Ц Цитуе Норре, стр. 98.
0 ІЬісі.
3) 8ит. ТйеоІ. III, ц. 83, агі. 4.
*) Цитуе Норре на стр. 111.
ь) Цитуе Ьізоѵѵзкі: Зіоѵѵа изі. Стр. 264—265.
е) Цитуе Норре на стр. НО.

Ріжні автори старалися зясувати сей „сшх іпіегргеіит". 
Здебільша вдуть за Томою з Аквіну, котрий каже, що хрестні 
знаменовання не мають тут значіння благословения й освя- 
чення, тільки служатъ на се, щоби пригадувати силу х р е- 
ста й спосіб муки Христа: „засегбоз розі сопзесгаііо- 
пет поп иіііиг сгисезі§паііопе аб Ьепебісепбит еі сопзесгап- 
бит, зеб зоіит аб соттетогапбит ѵігіиіет сгисіз еі тобит 
раззіопіз Сіігізіі".3) Маібопаі видвигнув думку, що тими зна- 
менованнями хоче Церква символічно сказати: ось тут е 
Христос — „Ііаес езі йозііа запсіа, йозііа рига, йозііа 
іштасиіаіа".4) Согпеііиз а Ьарібе ясуе ті знаменовання так, 
що вони не відносяться до Христа „іп зе“, тільки до Христа, 
оскільки він е „ѵісііта позіга", а що „засегбоз та]ог езі зпа 
ѵісііта“, огже може в ЛітурГіі благословити Христа.5) Воззпеі: 
що ті знаменовання властиво відносяться не до тіла і крови 
Христа Господа, але до тих, що мають і'х приняти в при- 
частю.

Одначе, як Норре каже, такі пояснения не вдоволяли 
многих з Отців Тридентського Собору, коли висловили ба- 
жання, щоби усунути ті знаменовання: „Ріасегеі тиіііз, диоб 
поп ііегепі сгисез зирег Ьозііат сопзесгаіат, пе ѵібегеіиг аіі- 
диіб бееззе аб зиат запсіііісаііопепГ6)- До сього не прийшло, 
бо сі знаменовання походятъ з непамятних часів, і — як 
такі — вони освячені постійною традиціею.
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Еізоѵѵзкі, щоби оправдати наведену думку св. Томи 
з Аквіну, каже: „Рггесіег кггуг піе гачѵзге ]езі гпакіет Ыо- 
§08Іаѵѵіеп8Ідѵа, аіе та іег і іппе гпасгепіе, и. р. рггу зіо^аск: 
яВеиз іи асЦиіогіит теит іпіепбе" — аІЬо рггу е^гогсугтаск: 
„Ехогсіго іе, іттипбе зрігііиз, іп потіпе ф Раігіз еі Еіііі 
еі 8рігііиз 8апсН^“. Кггуг ѵѵі^с ]езі гпакіет ѵѵегѵ/апіа ѵѵзгеск- 
тосу Во/ер іезі зуткоіет Іазкі Во2е]...“ 1) А щож се благо
словения, як не „\ѵег\ѵапіе ѵѵзгесктосу Вогер або уділювання 
божо’і ласки?!

!) ІЬіб. Стр 264.
2) ІЬісІ. Стр. 208.
3) Норре, о. с. Стр. 209—210.
4) „АпГап^з ѵѵигйе <ііе йеіііре Рігишп^ §1еісИ паск бег кеіііреп 

Таійе егѵѵаекзепеп Кіпсіегп сбег Егѵѵасіізепеп ^езрепдеі". (Вег аиззеге 
Оойезйіепзі ойег баз ^гоззе Каійоіізске КігсііепЬисЬ ѵоп Еийѵюр Оопіп, 
\Ѵіеп 1865, стр. 138.)

Хрестним знаменованням, що приходятъ в римській Лі- 
тургіі по Христових словах, не можна без неприродних на- 
тягнень відобрати того значіння, яке вони мають завсіди 
й всюди. Авжеж хрестні знаменовання перед Христовими 
словами мають просто визначне значіння освячування; а по 
Христових словах вони задержують те саме значіння, бо й тут 
у молитвах ще проситься о освячення предложених дарів. 
Вповні правильно й бистро заключуе Норре: „В і е 8 е § п и п 
бег ОЬІаііоп ізі пісйіз апбегез, аіз іп біе 
8ргаске без ЗутЬоІз §е кіеібеіе Віііе нт 
бегеп Копзекгаііоп. Віе Креке к а п б е 1 і піекі ап- 
бегз, аіз зіе зргіекі. Коппіе зіе паск бег бигсп Скгізіі 
ХѴогі Ьегеііз ^езеігіеп Копзекгаііоп поск ит іеігіеге Ь і і і е п, 
зо коппіе зіе аиск 8 е § п е п. Ваз Еше ізі біе Копзедиепг 
без Апбегп. Кеіпез\ѵе§з аізо зе§пеі зіе Скіізіит, зопбегп біе 
типега без Вгоіез и п б ХѴеіпез, бегеп Копзекгаііоп 
зіе ег!1екі“.2)

Норре виходить цілопроміж Скиллю й Харибду в той спо- 
сіб, що молитви, які в римській Літургіі’ слідують по Хри
стових словах, уважае за правдиву й формалину 
е п і к л е з у, як про се думав вже Микола Кавасила. „Вег 
Копзекгаііопзакі ізі богі (в східних Літургіях), \ѵіе кіег, 1 і- 
іиг^ізск 2п еіпег „зоіепшіз огаііо“, гп еіпет §гоззеп <3е- 
Ьеіз- ппб 8е§епзакіе, гиг Апгийіп§ бег зскаііепбеп Сіоііез- 
таскі, гиг Е р і к 1 е 8 е без кеііі^еп Оеізіез аиз§е\ѵаскзеп. 
Вег Копзекгаііопзтобиз бег гбтізскеп Креке біНегігі ѵѵебег 
іехіііек, поск гііиеіі ѵоп бет бег тощепіапбізскеп Кігскеп“. 3 4)

На всякий спосіб се певне, що ті молитви в римському 
каноні й знаменовання остали як сліди попервіеній 
е п і к л е з і. Маемо на се просто клясичну анальогію. В рим
ській Церкві в перших віках миропомазания уділяв священик 
зараз по хрещенню — так, як і в східній Церкві.В пі-



102 

знійших віках миропомазания задержано для епископіи, одначе 
в римському обряді хрещення донині остали виразні с л і д и 
первісного звичаю, коли священик зараз по хрещенню миро- 
помазував. Ось се місце з „Кііиаіе Котапшп": Зараз по хре
щенню священик „іпііпдіі роііісет іп яасго сіггізтаіе, еі ипдіі 
іп/апіет іп зиттііаіе сарііів іп то&апі сгисіч, сіісепз:

Эеиз отпіроіепз, Раіег Оотіпі позігі Лези СИгізіі, диі іе 
ге§епагаѵіі ех ациа еі Зрігііи запсіо, циіцие дедіі ііЫ гетіззіо- 
пет отпіит рессаіошт, (кіс ипдиіі) ірзе іе Ііпеаі сйгіз- 
таіе заіиііз і* іп еодет СІігізіо Лези Ботіпо позіго іп ѵііат 
аеіегпат“.’)“

Ся молитва, як видно, се уривок з тоі молитви, що 
в нашему обряді приходить в Тайні миропомазания: „... Го
споди Боже вседержителю... иже и нынѣ благоволивый паки- 
родити раба твоего новопросвѣщеннаго и невольныхъ грѣ
ховъ оставленіе тому даровавый, сам владико... даруй тому 
и печать дара святаго... Духа..."

Психольогічно зрозуміле, що перерібки святих (літур- 
гічних) текстів звичайно е тільки половичними. Святість тек
сту обмежуе свободу рухів. Як взір нехай послужать ті ріжні 
здеформовані епіклези, що ми іх наводили. Тому то й при 
перероблюваннях (як уже сказано, мусіло іх бути кілька) 
римсько’і Літургіі залишено рештки по первіеній епіклезі: 
молитви, що іх сенсом е просьба о освячення дарів, і хрестні 
знаменовання. Тільки так стае ціла справа ясною — без 
усяких решток.

Др. Русснак ставить квестію: „Можно-ли предполагать, 
что въ случаѣ присутствія въ римской литургіи епиклизиса, 
онъ былъ римскими отцами опущенъ?!"— і дае відповідь, 
що „въ виду недостаточности доказательствъ мы подѣляемъ 
убѣжденіе авторовъ утверждающихъ, что въ римской ли
тургіи, кромѣ высше воспроизведеннаго нами текста, дѣй
ствительно не было другого призыванія, подобного нинѣш- 
ному епиклизису".* 2) Такими авторами, на котрих тут Др. 
РусЬнак покликуеться, е: Бе Рипіеі, ВаіШоІ, Ѵагаіпе, 
Карабінов (Москаль)... До них пристае й Ьізоѵѵзкі, подаючи 
як рацію: „Ьо сгугЬу раріег гог\ѵЦгаі ігидпозсі со до ері- 
кіегу, цдуЬу ЬуІ изип^І я г капопи ггушзкіе§о, а рогозіаипі 
\ѵ іппусЬ капопасИ гаскодпісіі і апарйогаск ѵѵзскодпісй? А 
рггесіег ]‘иг од зѵѵ. Лапа Сйгугозіоша пайка о копзекгас]і ]е- 
дупіе шосц з!б\ѵ изіапоѵѵіепіа Ьуіа іег па ХѴзсііодгіе изіаіопа, 
а гаіет копзекхѵепіпіе роіггеЬа Ьуіо изипце іег ерікіег^ 2 1і- 
іиг§і] ѵѵзскодпіск".3)

’) КИиаІе Котапит изіЬиз сііоесеоз асі з. Нірроіуіі ассопіосіа- 
іит. Нірроіуіороіі, 1787, стр. 29—30.

2) О. с Стр. 53.
3) 81о\ѵа изі. Стр. 253.
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Не були отсі автори свідомі того факту, що рим- 
ський обряд не е первісний, тільки р о з- 
винувся як перерібка з первісного геле- 
ністичного обряду. I власне сей новий „обрядовий 
курс" у Римі довів також до перерібки первісноі епіклези 
— чито взагалі до перебудови літургічного канону. Всі св’< 
доцтва і льогічні раці’і ясно промовляють за тим, а ніщо 
проти.

Загал авторів приймае, що в первісній римській 
Літургіі була формальна епіклеза.Деякі навіть намагаються від- 
творити первісну римську епіклезу. Н.пр. ВисИѵѵаШ реконструуе 
іі (з часів Льва I. до Григорія I.) ось як: „Те і§ііиг, сіетепііз- 
зіте Раіег, рег Лезши СЬгізішп Шіит іиит зирріісез го§атиз 
ас реіітиз, иіі ассеріа ЬаЬеаз еі Ьепебісаз Иаес бона, Иаес 
типега, Ьаес запсіа засгіГісіа іІІіЬаіа, зирга диае ргоріііо ас 
зегепо ѵиііи гезрісеге еі тіііеге бщпегіз Зрігііит запсіит 
іиит, иі Ііаі рапіз согриз еі ѵіпит зап§иіз ипі^епііі іиі, еі 
диоідиоі засгозапсіит СЬгізіі согриз еі зап^иіпет зитрзегітиз, 
отпі Ьепебісііопе соеіезіі еі §гаііа геріеатиг".1)

’) Цит. Рогіезсие — Ногако\ѵзкі, о. с. Стр. 142.
2) Признае се й Ваитзіагк: „Ез ипіегііе^і кеіпет 2ѵѵеИе1, база сііе 

епд^йііі^е Техі^езіаіі сіег Ерікіезе іп йеп тог^епіапйізсйеп Меззеп іп іЬгет 
Аиззргескеп, пісЫ іп гіепцепі^еп йег Неггпѵѵогіе йег Еіпзеігип^, йеп &е- 
паиегеп Копзекгаііопзтотепі ѵогаиззеШ". (Віе Меззе іт Мог- 
^епіапй ѵоп Вг. Апіоп Ваитзіагк. Кетріеп ипй Мйпсйеп 1906. Стр. 146.)

Одначе се просто неможлнва, а на щастя й зайва, річ, 
щоби точнійше відтворити первісну римську епіклезу (бо 
з часом скорочувано текст, переставлювано вирази, речения, 
цілі молитви...). Вистарчить, щоби загально виказати: в я к о м у 
напрямі перебудовано римський канон.

Як се ми вже виказали, в усіх східних Літургіях епі- 
клеза становить головний момент у процесі літургічного 
освячення.2)Так се мусіло бути й у первісній римській Літургіі. 
Перебудову піднято в тому напрямі, щоби сей голов
ний момент пересунути з епіклези наХри- 
стові слова. А зроблено се так, що переставлено цілий 
канон: 1) молитви, які в первісній Літургіі стояли перед 
Христовими словами й тільки підготовляли освячення 
(„Зирга диае“, „Зирріісез іе го§атиз“ і „Рег диет Ьаес отпіа"), 
де вонийнині мають місце в египетських 
Літургіях, пересунено на місце первісноі епіклези, щоби 
були наче відгомоном головного моменту 
освячення. 2) Епіклезу, усунувши з неі' відклик до св. 
Духа і твердий вираз „іас...“, пересунено на сам початок ка
нону (що зраджуе форма „зирріісез го^атиз ас р е і і- 
т и з“, яка в „Эе засгатепііз" ще стояла по Христових сло
вах— в епіклезі), щоби вона з а ч и на л а процес освячення. 
3) В той спосіб найшлися в канон! д в і превентийні епіклези
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(нинішня друга превентивна епіклеза була вже спершу — на 
взір египетських — на тому самому місці). 4) „Инде еі ше- 
тогез" остало незмінене на свойому місці включно зі 
закінченням „оНегіппіз ргаесіагае Маіезіаіі іиае де іиіз допіз 
ас даііз“, як про се вже була мова. 5) „Нозііат | ригат, Но- 
зііат і* запсіат..." се уривок з первісно’і епіклези, де прихо
дили такі вирази на взір епіклези в ЛітурГіі св. Якова: „сог- 
риз ѵіѵійсит, согриз заіиіаге, согриз соеіезіе...' В „Ое засга- 
тепііз“ находимо майже ті самі вирази на місці, яке в усіх 
Літургіях займае епіклеза: „Напе іттасиіаіат йозііат, гаііо- 
паЬПет Ьозііат, іпегиепіат Ьозііат, Ьипс рапет запсіит 
еі саіісет ѵііае аеіегпае". 6) „иі циоѣщоі ех Нас аііагіз рагіі- 
сіраііопе", що було без сумніву закінченням первісно'Г епі
клези, остало на свойому місці.’) 7) Хрестні знаменовання, 
що мали міеце підчас епіклези, залишено дальше по Хри- 
стових словах — тим більше, що дві части з епіклези („Но- 
зііаш | ригаш...“ і „циоіціюѣ..") остали на свойому первіе- 
ному місці, а в них приходили хрестні знаменовання.

Так отже розірвано епіклезу аж на три части, а четверту 
з неТ цілком усунено.

Численні хрестні знаменовання, що приходятъ по освя- 
ченню, кажуть здогадуватися, що римська епіклеза му- 
сіла бути доволі довга — так, що в ній повторялися 
вирази, котрі підходили під сенс хрестних знаменованъ. Мож- 
ливо, що вона - перед першою ГТ перерібкою — була амаль
гамой двох епіклез — египетськоТ і ерусалимськоі. В Рим! 
всі шляхи сходилися, отже не було би дивно, якби так було.

Остала нам тільки ще одна квестія: Чи нинішня 
римська Літургія мае епіклезу? Др. Русснак 
формулуе отсю квестію ось як: „Но епиклизисомъ ли надо 
считать" молитви, що приходятъ у римській ЛітурГіі по Хри- 
стових словах ? I дае на неТ „отвѣтъ отрицательный". * 2) А 
Норре, як ми бачили, твердить, що й нинішня римська Лі
тургія мае (правдиву) епіклезу. Що отже на річи? Риі Ьепе 
дізііп§иіі, Ьепе досеі. І,тут треба доброго, а подвійного роз- 
ріжнення: а) епіклеза в іеторичнім значінню — і епі
клеза в абсолютнім значінню; б) епіклеза, як н е з м і н н а 
„консекраційна формула"— і епіклеза, як консекраційна 
молитва з незміннимсенсом (хоч слова можуть 
бути ріжні).

') Отже ВпсЪѵуаШ доволі влучно відтворив давну римську епіклезу, 
хоч і змішав деякі гетерогенні елементи, а ще більше згомоГен- 
них пропустив.

2) О. с. Стр, 53.

Нинішня римська Літургія не мае і сторично Т, п о в- 
ноі й правдиво'! епіклези. Значить, що вона не мае та
кого типу епіклези, яка е питома всім східним Літургіям
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і яка первісно находилася також у римській Літургіі’. Але 
чи той історичний тип літургічноі епіклези задля абсолютних 
теольоі'ічних рацій мусить бути незмінний? Иншими словами: 
Чи літургічну епіклезу треба понимати як консекраційну 
формулу, в котрій не сміе змінитися ніодно слово?

Др. Русснак саме таку вимогу ставить до епіклези, 
й тому не бачить ТТ в деяких Літургіях, хоч вона там е. 1) 
Але якби був ліпше приглянувся історичному матеріялови, 
то відкрив би, що в деяких Літургіях подібно нема консекра- 
ційноі формули, зложеноі з „незмінних“ Христових слів.

Суть епіклези полягае не в незмінних словах, тільки 
в незмінному сенсі: літургічна епіклеза се прось
ба Церкви (с вя щен ика), щ о б и Бог йісеіпипс 
своею силою (св. Духом) перетворив предло
жен! дари втіло і кров Г. Н. Ісуса Христа. 
Абсолютно річ беручи, епіклеза не мусить слідувати по Хри
стових словах, але може бути розкинена довкола тих слів 
і навіть могла би бути уміщена тільки перед Христовыми 
словами (одначе се було би менше льогічно, бо се був би 
„відвернений порядок думання“). Чи в такім абсолютном зна- 
чінню нема епіклези в нинішній римській Літургіі? Ми ба- 
чили, що вона там е — розкинена довкола Хри
стових слів. Норре мае повну слушність — але під 
одною умовиною.

Шоби ЛітурГію хат’ (значить: як східні Літургіі’, 
так римську) „обчистити" від усяких льогічних непослідов- 
ностий і трудностей, то треба —не як КаизсЬеп думав— епі
клезу перечеркнути, але перечеркнути ту начал ь- 
ну метафізичну схолястичну засаду, к отра 
каже:щопроцес евхаристійного перееств- 
лення здійснюеться „і п іпзіапіі"— в однім 
м о м е н т і.

Ніщо иншого, тільки отся засада кидав хибну перспек
тиву на епіклезу в східних Літургіях, а в римській Літургіі’ 
вона доводить до трудностей „піетаі піе до гогшікіапіа".

Західні автори, замісць щоби заквестіонувати отсю, що 
так скажу, руйнуючу засаду, ставлять і’і понад усякий за
пит, і виводять з не! метафізичні конструкціі, що е Прокру
стовым ліжком для Літургіі хат’ „Ессіезіапі ргосіеге 
еяі, пе циісі гесепііошш циогитбат Т1іео1о§іа деігітепіі са- 
ріаі" (Кепаидоі)—тут се підходить більше, як денебудь инде.

’) В дійсности таке поняття е спільне маюке всім західним авто
рам, бо вони виходять від „незмінноі консекраційно’і формули", отже 
й на епіклезу глядятъ під тим кутом. Так пр. в доі'матиці Е^яег-а (Епсйі- 
гійіоп ТЬеоІо^іае Оо^таіісае Зресіаііз, есііі. VII, Вгіхіпае 1911, на стор. 
797) читаемо: „ТгапззиЬзіапііаііо поп йі рег риірре циае іп
ргесіЬиз іапіит Ессіезіае сопзізііі, аЦие іп йіѵегзіз 1 і і и г § і і 8- 
(ііѵегза I и і і“.
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Ось як розумуе Ьізо\ѵзкі:
„Рггеізіосгепіе бокопще зід шошепіаіпіе, іп іпзіапіі. 

Саіа зпЬзіапсіа сЫеЬа і саіа зпЬзіапсіа ѵѵіпа \ѵ ]ес!пут то- 
тепсіе, а піе роѵѵоіі і зіорпіо\ѵо, Іесг обгаги рггетіепіа зщ 
\ѵ зиЬзіапс]д сіаГа і \ѵ зиЬзіапсід кг\ѵі СЬгузіиза Рапа. Кас]е 
рода]е зѵѵ. Тотазг (сі раціТ розважимо в слідуючому розділі, 
тому іх тут опускаемо). (ЗбуЬу ерікіега зіапоѵѵііа хѵуідсгпд 
іопп$ копзекгас]‘і, ]’ак і\ѵіегбгд піекібггу іео1о§охѵіе §гессу 
і 8сЬе11, аІЬо Ьуіа \ѵзр61копзекги]дса ге зклѵаші, ]ак исгуіі Ка- 
Ьазііаз, Магек еіегкі і ѵѵіеіи поѵѵзгусЬ іео1о§б\ѵ зсЬугтаіус- 
кісЬ, Макагіоз, Маісеѵѵ, Ооекеп, аІЬо хѵгезгсіе §буЬу Ьуіа 
сопбіііо зіпе циа поп рггеізіосгепіа оріпр СаіЬагіпа,
СЬеііопіаіпез'а і кз. Маха зазкіе§о, іо рггеізіосгепіе піе то§іо 
Ъу пазЦріс і п і п з і а п і і, Ьо тіаіо Ьу росгдіек, копіес 
і С2Я8 іпѵапіа ротідбгу з!о\ѵаті а ерікіегд. Касге] Ьагбгіе] 
1о§іс2пет ЬуІоЬу іѵѵіегбгепіе, ге рггеізіосгепіе бокотце зіе 
тосд зате] ерікіегу, аіе і \ѵ іут хѵурабки ігапззиЬзіапсіасіа 
піе ЬуіаЬу іпзіапіапеа, Ьо іети зрггесі\ѵіа зі^ зат іекзі 
ерікіегу".1)

Все те на карб св. Томи, який утвердив погляд, що евха- 
ристійне переествлення абсолютно мусить здійснюватися в мо- 
менті. Побачимо, на яких основах се спочивае.

А тут мусимо ствердити, що ані східні ЛітургіТ, ані 
римська ЛітурГія, самі з себе, своі'м текстом, нічого не 
знають про моментально переествлення. Як 
могла би римська ЛітурГія по Христових словах ще просити 
о освячення предложених дарів і символічними знаками про- 
довжати процес освячення, якщоб уважала переествлення 
за моментальний акт, що в цілости здійснюеться вимовленням 
Христових слів? Якщоб редактори теперішнього римського 
канону бачили в ньому такі льогічні трудности, які бачуть 
ті, що виходять від наведено? схолястично'і засади, то певно 
не були би вдоволилися таким укладом канону, який е, але 
переробили би його, щоб він підходив під засаду моменталь
ного переествлення. А вони могли не бачити тих трудностий 
тільки під тою одною умовиною, що не мали в свідомости 
засади про моментальність літургічного переествлення. Справа 
дійсно так маеться, як Гі Норре понимав: „з оі е ш п і з о г а- 
ііо“, а не „формула", зложена зкількохслів, 
отсе спосіб, яким також римська Церкви 
о с в я ч у е предложен! дари.

Тільки під тою умовиною обчищуеться римська ЛітурГія 
від всяких льогічних трудностий. По Христових словах про
цес освячення ще д о в е р ш у е т ь с я, ще тревае, отже всі 
молитви і знаменовання дістають свое властиве, незломане 
й неперекручене значіння.

’) Зіолѵа изі. Стр. 282—283.
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Алеж католицькаЦерква зараз по вимовленню Христових 
слів віддае предложении дарам божеську почесть? Як се 
зрозуміти й узасаднити? — Нічого лекшого. Елисавета на
звала Преч. Діву „Матірю Господа" (Бога), хоч Преч. Діва 
ще не була породила Сина Божого... Але Пречиста Діва 
вже була зачала Божого Сина — значить: уже зачала 

-б ути його матірю.

IV
Епіклеза з метафізично-богословського становища

При проблемі епіклези треба відріжнити історично- 
літургічне становище й становище метафізично- 
богословське. Дотепер ми розглядали епіклезу з істо- 
рично-літургічного становища. Нашою квестіею було: Я к 
Літургія сама про себе понимав акт е в- 
харистійного освячення, як його доконуе? 
Які е варіянти в історичних літургічних 
текстах, що відносяться до акту евхари
стій н ого освячення?

I прийшли ми до ось яких вислідів: а) Всі Літургіі без 
усякого виі'мку понимають акт освячення як процес, що 
складаеться з ріжних м о м е н т і в (згадка Тайно”! 
Вечери, Христових страстий, приношения предложених дарів, 
просьба о переествлення — себто: епіклеза). А раціоналізу- 
ючи отсі момента, ми переконались, що вони мають просто 
ідеальне свое богословське й психольогічне узасаднення. 
б) Загал ЛітурГій, як східних, так і західних, у згадці про 
Тайну Вечеру наводить Христові слова і епі
клезу. в) В римській Літургіі” епіклеза розкинена д о в- 
кола Христових слів, у східних Літургіях вона 
приходить по Христових словах, г) У деяких си- 
рійських Літургіях Христові слова не е подані в оригінальній 
Тх формі, тільки свобідно переповіджені.

3 тих даних слідуе:
а) Що між римською Літургіею й східними Літургіями 

нема ніякого спору задля епіклези. Літургіі не спорять із 
собою, тільки теольоги спорять. Літургіі згідні з собою. Як 
Норре каже: „Оіе Ерікіезе, зіаИ ипз ги ігеп- 
п е п, ѵ е г е і п і § і и п з“. ’) Тим доходимо до відвічноі”, всім 
відомоі правди: що ані східна Церква ніколи не робила за- 
кидів римській Літургіі, ані західна Церква не робила закидів 
східним Літургіям. Отже „спір про епіклезу між Сходом 
і Заходом" е виключно ш к і л ь н и й, теоретичный, а не 
літургічно-річевий.

і) О. с. Стр. 334.
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б) Епіклеза з історичного чито конкретного літургічного 
становища належитъ до сути евхаристійного освячення. Так 
каже будова всіх Літургій без виімку: процес о с в я- 
чення кінчаеться щойно епіклезою. Тому епі
клеза, як висказуеться Норре, становить „е і п е 1 і і и г § і- 
зсйе ЫоІ5ѵепді§кеіі“. ])

в) Отже предложен! дари правильним літур- 
гічним способом е оконечно освячені щойно по 
епіклезі. А в якому стані освячення находиться предложен! 
дари по вимовленню Христових слів? Бізоѵѵзкі каже: „Рібеі 
ргохішшп ]езі, 2е ро ѵѵушбѵѵіепш 8Іб\ѵ: „іо ] е 8 і с і а і о 
шо]е — іо і е 8 і к г е \ѵ ш о ] а“ паіусйтіазі ]е.8і Сйгу- 
зіиз Раи оЬеспу росі розіасіаті сЬІеЬа і \ѵіпа“.3) Без сумніву, 
що так, і вже можна предложении дарам віддавати поклін, 
як Богу (сиііиз Іаігіае), що Церква й робить. Одначе Ы- 
зохѵзкі не каже, чи тими словами вже скінчився (пра- 
вильний) літургічний процес освячення? Сама ЛітурГія каже: 
що ні. А з того слідуе, що по вимовленню Христових слів, 
щоби образцево висказатися, Христос у предложених дарах 
уже „зачатий*, а ле оконечно ще не „народжений". У римській 
ЛітургіТ, де головний консекраційний момент спочивае на 
Христових словах, а найважнійша часть епіклези находиться 
перед Христовими словами, по вимовленню тих слів Христос 
уже близший повному і оконечному народженню, аніж у схід- 
них Літургіях, де головний консекраційний момент — після 
будови тих Літургій — спочивае аж на епіклезі. Одначе се 
становить тільки акцидентальну ріжницю, як н. пр. те, що 
деякі роди дерев приносятъ вперед квіт, а потім листя, 
а инші вперед листя, а потім квіт.

Тим, думаю, подані й засади для порішення конкретно 
можливих „сазиз-ів“. Як н. пр. відноситися до предложених 
дарів по вимовленню над ними Христових слів, коли з якоісь 
причини Літургію (нашу) годі дальше продовжати? Відповідь: 
так, як колиб вони були оконечно освячені. Загальна засада, 
що відноситься до всіх св. Тайн, е така, що ділання 
св. Духа стосуеться до ділання священ о- 
служителя. Якщо н. пр. священослужитель скорше ви- 
мовляе молитви літургічного канону, то й процес освячення 
скорше (т. зн. в коротшому часі) скінчиться. А якщо свяще
нослужитель уже вимовив в ЛітургіТ Христові слова над 
предложеними дарами, а дальше задля якоісь перешкоди не 
може продовжати ЛітургіТ, то в такім виімковім випадку з а- 
для людськоі н е м о «і св. Дух може сам д о к і н- 
чити о с в я ч е н н я, як н. пр. зелений овоч, зірванйй з де
рева, якщо е вже в відповідній фазі розвою, сам дозрівае.

О ІЬісІ.
2) О. с. Стр. 14.
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Вимовлення Христових слів над предложением дарами власне 
>е критеріем то! „відповідноі фази розвою" для евхаристійного 
освячення. Инакше думати не маемо підстави.

Але чи не міг би священик самими Христовими сло
вами, або навіть тільки вирваними словами „се е тіло мое — 
се е кров моя“, й поза Літургіею доконати евхари
стійного освячення? Ось се вершок тих вишуканих, теоре- 
тичних квестій, які випливають із теореми західних теольогів, 
що „повну й виключну форму" Евхаристі! становлять Хри- 
стові слова „се е тіло мое — се е кров моя". Розвязку се! 
квесті! відкладаемо на пізнійше, а тут завважаемо тільки се, 
що власне такі вишукані квесті! з того обсягу найбільше 
розятрюють спір між західними й східними теольогами.

До річи говорить Репаидоі, котрий уже нераз став нам 
у прислузі: „Ірзі Огаесі, зі іііоз роііиз аидіатиз, диат іііогит 
ассизаіогез, попіатогіІіодохатдеѵегЬіз сопзе- 
сгаііопіз досігіпат ітри^папі, диат диогитдат ІЬео- 
Іо^огигп Іаііпогит зепіепііаз диаз. ІІпа егаі, диод зоііз ізііз 
ѵегЬіз „Нос езі согриз теит“ — „йіс езі запщііз теиз" соп- 
зесгаііо ііа регйсегеіиг, иі а диосипдие засегдоіе ргоіаіа еі- 
іесіит ЬаЬегепІ, еііат ехіга Ьііиг§іат; аііега, диод ргесез 
Ессіезіае, диіЬиз Ша (епіклеза) сопзіаі, ріае диідет Іогепі, 
зед п і Ь і 1 ад сопзесгаііопет с о п! е г г е п 1. Наес 
Огаесі ігадіііопіз еі аисіогііаііз ѵеіегит Раігит оЬзегѵапііззіті 
адтШеге гесизаЬапі".1)

I оловним і властивим жерелом льогічних похибок і вза- 
і'мних осуджувань у спорі про епіклезу е те, що ані західні, 
ані східні теольоГи не розріжнюють між становищем 
історично-літургічним і метафізично-богословським. Західні 
теольоги стоять на метафізично-богослов- 
ському становищ і, і с во! висновки відно- 
сять до ЛітурГіі, як колиб ті висновки 
випливали з Л і т у р г і!. А східні теольоги 
поступають саме противно: стоять на істо- 
рично-літургічному становищі, і своі ви
сновки абсолютизують, т. зн. уважають !х за такі, 
як колиб ті висновки випливали з метафізично-богословського 
становища.

Се загальна ріжниця між західними й схід
ними теольогами, тому ми на початку се! розвідки й сказали» 
що саме погляд на епіклезу е дуже знаменним виклад- 
ником ціло! системи богословського думання на Заході й на 
Сході.

Через змішання нерівнорядних становищ квестія вихо- 
дить хибно поставленою, а послідовно й відповіди виходять

9 О. с. Т. II.’ ра&. 86.
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хибними. Зілюструемо се на конкретному примірі. В третій* 
сво'ій точці, формулуючи загально літургічне евхаристійне пере- 
ествлення, Еізохѵзкі каже: „зепіепііа сегіа ]езі іо, ге ерікіеха 
зиреіпіе піе паіеху до Топну рггеізіосхепіа, апі ]ако ]'е] сг^зс 
ізіоіпа (Тонна рагііаііз, іпадаедиаіа), апі ]ако рагз іпіе^гаііз, 
апі паѵѵеі ]ако сопдіііо зіпе диа поп".1) Алеж се внсноване 
не з літургічних текстів (з Тх льогіки, з іх рацій), тільки 
з метафізичних (своерідних) рацій, зовсім відорваних 
від духа й льогіки ЛітургіТ. Ті метафізичні раціі 
(небавом стрінемося з ними в св. Томи) вдійсности відно- 
сяться до абсолютного поняття евхаристійного пере- 
ествлення, яке поняття абстрагус від усіх конкретних 

• Літургій, і кажуть лише стільки: що в такім абсолютнім, 
нелітургічнім поняттю евхаристійного переествлення 
епіклеза не е сущною, складовою частю. Иншими словами: 
що поза Літургіею м о ж н а би освятити хліб і вино са
мими вісьмома Христовими словами й без епіклези, як про се 
пише Тома з Аквіну: „Ипде дісепдит езі, диод зі засегдоз 
зоіа ѵегЬа ргаедісіа ргоТеггеі сит тіепііопе сопТісіепді Нос 
засгатепіит, регТісегеіиг кос засгатепіит, диіа іпіепііо Та- 
сегеі, иі каес ѵегЬа іпіеііі^егепіиг диазі ех регзопа Скгізіі рго- 
Іаіа, еііатзі ѵегкіз ргаеседеііЬиз кос поп гесііагеіиг“.2)

’) О. с. Стр. 14.
2) Зишта ТЬеоІ. III, д. 78, а. 1.
8) О. с. Стр. 265.

Припустім, що сі слова Томи в цілости й безумовно 
правдиві, одначе з того ще зовсім не слідуе: що також 
Літургія так мінімалістично, абстрактно, 
нерозвинено понимав акт евхаристійного освячення. 
3 того, що для людського життя, абсолютно говорячи, ви- 
старчае хліб і вода, зовсім не слідуе, що загал людий живе 
тільки хлібом і водою, що инші поживи не причиняються до 
піддержання життя, або що Творець хотів, щоби люди жили 
тільки хлібом і водою... Ми вже знаемо, що Літургія вважае 
епіклезу за складов у, сущну часть евхаристійного 
освячення. Отже висновск про епіклезу. що його подае Ьі- 
зо\ѵзкі, не стосуеться до ЛітургіТ, тільки до уявленого 
випадку, який у дійсности, як побачимо, ніколи не може 
стати реальни м. А похибка полягае в тому, що Ьі- 
зогѵзкі відносить сей висновок до ЛітургіТ.

Ще куди дальше пішов Др. Русснак у сво'іх око- 
нечних висновках про епіклезу: „догматически совершенно 
ясно, что епиклизисъ, т. е. слова призыванія Св. Духа, 
догматически можно безъ всякого ущербка 
пропустить. Пропускъ призыванія Св. Духа нисколько 
не можетъ мѣшать освященіе св. даровъ".* * 8) Те саме ніби 
мало би слідувати „съ нравственной точки зрѣнія"
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і „съ точки зрѣнія пасторальнаго", „съ юридической точки,, 
какъ съ всѣхъ прочихъ точекъ зрѣнія". 9 Але якщо від- 
ріжнити літургічне становище від метафізичного, то стае 
ясно, що ті всі „точки" о. Русснака відносяться до мета
фізичного, фікційного випадку евхаристійного освя- 
чення, «а не до конкретно-літургічного, яке мае свою „точку 
зрѣнія". I тому супроти сеі літургічноТ „точки зрѣнія" всі 
„точки" о. Русснака се тільки містифікаці'і, а до того дуже 
шкідливі^ — такі, як гріх, що помщуеться сам за себе. 
Воно, дійсно не може остати без пімсти, щоби Літургію 
в.іЩайважнійшій Ті части „ампутувати“ в імя сяких чи таких, 
метафізичних засад, замісць щоби в цілій покірливости ста
ратися зрозуміти Ті духа і льогіку. Викинути епіклезу з (на- 
шоі) Літурпі! I щож остане? В нашему літургічному каноні,. 
крім у самій тільки епіклезі, ніде нема мови а) про тепе- 
р і ш н і с т ь моменту освячення, б) нема просьб и о п е- 
реествлення. Отже по викиненню епіклези в нашему 
каноні остало би тільки іеторичне переповідження Тайно! Ве
чери, яке священослужитель му с ів би вдумці (інтенці'і) 
доповнювати, що воно відноситься до теперішньости. 
Отже була би се якась калікувата Літургія, бо вона в са
мому акті переествлення не наводила би виразними словами 
того, що священослужитель м у с и т ь бодай у думці зга- 
дати. Було би се — при найсвятійшому акті — якесь „ка- 
пральське урядовання" (годі мякше сказати), а не вицвіт ці- 
лоі психольогіі служения Богу і взагалі побожности, бо свя
щенослужитель ні одним словом не висказував би просьби 
Церкви о божественний дар тіла Христового і його крови. 
(О уніе, бережися всяких поправок в імя метафізичного му- 
драгельства, а держися світло’і твое! традиціі!) Що иншогб 
в римській ЛітурГіТ. Там е дві превентивні епіклези в каноні, 
ба ще й по Христових словах чергуються просьби о освя
чення дарів. На жаль, сього о. Русснак не добачуе й не ро- 
зуміе — засліплений нестійними метафізичними засадами. Для 
нього справа так маеться, що „Св. Мать Православно-Кафто- 
лическая Церковь на Западѣ поступила въ семъ дѣлѣ поло
жительно, п р о п у ст и въ е п и к л и з и с ъ“.* 2) Він в епіклезі 
шукае не сексу, не літургічних рацій, і не розуміе тих рацій, 
тільки шукае чудодійних слів, як колиб царство боже 
було „в словах", а не „в силі“. I тільки тому приходить він 
до висновків: „1. в западныхъ литургіяхъ нѣтъ формальнаго 
епиклизиса, 2. гдѣ бы и кто бы въ текстѣ ни видѣлъ намекъ 
(іллюзію) на призываніе Св. Духа, всетаки употребляемыя-.

’) ІЬШ.
2) О. с. Стр. 266.



112

при этомъ слова никогда не тожественны со словами въ епи- 
клизисѣ восточныхъ литургій". ’) Отже слова й тільки слова!

* *
Норре подав розвязку квестіТ про епіклезу тільки з істо- 

рично-літургічного становища. Про метафізичне становище — 
на самому кінці свое! книжки — тільки згадав тай то неви- 
разно.

Ось його слова: „Еіпез лиг Ьебагт ез ба/и іп бег бзііі- 
скеп Кігске: баз зіе егкеппе, ѵѵіе бег Ерікіезе лиг еіпе Іііиг- 
§ і з с к е, піскі еіпе 1 а к і і з с к е НоЪѵепбі§кеіі гикошше". 2) 
Оправдано замічуе о. Русснак, що „Дръ Норре и пр. поло
жительно провозглашаютъ кафтолическое ѵченіе, но объ епи- 
клизисѣ выражаются всетаки неясно".8) Якаж се мае бути 
„фактична конечність"? Коли призадуматися над наведеними 
словами, то стае ясно, що Норре, совісно придержуючися 
історично-літургічного становища, його фактів і його рацій, 
прийшов до висліду, що епіклеза е „літургічною конечністю". 
Одначе з другого боку стояв він під непереможною супре- 
матіею схолястичноі метафізично'і теоріі' про „форму Евха- 
ристіГ, і піддався іи — без розбору И аргументів, чим оче
видно попав у роздор сам із собою. Отся його „фактична 
конечність" се ніщо иншого, як „абсолютна конечність" схо- 
лястиків. I виходить, що епіклеза не е абсолютно конечна 
для евхаристійного освячення. А що те освячення практи- 
куеться тільки в Літургіі, то з того слідуе, що епіклеза не 
е конечна для Літургіі. Норре на деяких місцях так і ви- 
разно пише: „Резізіекі, базз біе Копзекгаііоп піскі бигск 
біе Ерікіезе §езскіекі“.4) „Мйззеп ѵѵіг... ікг (епіклезі) біе Кгаіі 
бег Копзекгаііоп епізскіебеп аЬзргескеп".5) Якаж 
тоді та „літурГічна конечність", що належиться епіклезі? 
В чому вона полягае? Одно другому противиться.

Щоби й ми не полишили проблеми епіклези в гакій, оста
точно невирішеній фазі, як Норре, слід нам піддати аналізі 
шляхи й раціі, котрі довели до схолястичноі' „форми Евха- 
ристіГ, й піддержують і'і так сильно, що й донині вона за- 
гально пануюча між католицькими теольоГами.

Як ми вже раз згадали, отся теорія розвинулася двома 
шляхами: а) приписуванням Христовим словам, як таким, пе- 
реествлюючоі сили; б) застосованням до акту евхаристійного 
освячення науки Аристотеля про „форму" чито „суть" річи, 
в наслідок чого наступила сегрегація слів, що приходятъ 
у літургічному каноні, і моментів — задержуючи з одного 
й другого тільки абсолютне тіпітит.

’) ІЫсі. Стр. 54.
и) О. с. Стр. 334.
а) О. с. Стр. 54.
9 ІЬій. Стр. 267.
5) ІЬіб. Стр. 292.
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Ми вже наводили слова Цезарія з Арлее (502—542), де 
він приписуе Христовим словам „таемну силу“ („зесгеіа 
роіезіаз ) і називае Тх „небесними словами* („ѵегЬа 
соеіезііа").

Около 300 літ пізнійше подібно відзиваеться Ріогиз Ма- 
§і8іег: „Іп Ьіз ѵегЫз, зіпе диіЬиз пиііа Ііп^иа, пиііа ге§іо, 
пиііа сіѵііаз, ій езі пиііа рагз Ессіезіае саіЬоІісае, сопіісеге 
роіезі ісі езі сопзесгаге Засгашепіит Согрогіз еі 8ап§иіпіз 
Оотіпі, ірзе Оотіпиз ігабібіі Арозіоііз ... еі Арозіоіі ^епега- 
Іііег отпі Ессіезіае. СЬгізіі ег^о ѵігіиіе еі ѵегЫз ізіе рапіз еі 
саііх аЬ іпіііо сопзесгаіиз езі. СЬгізіі ѵігіиіе еі ѵегЫз зетрег 
солзесгаіиг еі сопзесгаЬііиСЛ) Сі автори жили саме в століт- 
тях найменшоі просвіти на Заході, то й не диво, що вони 
Христовим словам, як таким, приписують переествлюючу 
силу. Вони ще не вміли ставити субтельнійших дистинкцій, 
бо для такого розріжнювання потрібна просвічена свідомість. 
Тома з Аквіну, хоч незрівнаний майстер у дистинкціях, також 
приписуе Христовим словам переествлюючу силу („ѵіз сгеаіа 
ейесііѵа сопзесгаііопіз", „ѵіз сопѵегзіѵа"), подаючи рацію, 
чому він так думае: „Сит ЕисЬагізііа засгатепіит саеіегіз 
зіі бі^піиз, ѵегЬа іогтаііа засгатепіі песеззе езі ЬаЬегеѵіг- 
іиіет диапбат сгеаіат сопзесгаііопіз еНесііѵат*. * 2) Одначе, 
як каже Вагітапп у своіи догматиці, „бег §гбззеге Теіі (схо- 
лястиків) тіі Вопаѵепіига, АІЬегі, Аіехапбег ѵоп Наіез Ооіі- 
СЬгізіиз, йеп Неііщеп Оеізі аіз СТзасЬе бегзе1Ьеп(себто освя- 
чення) Газзі".3) I вповні оправдано.

. х. Р Іп ехрозіі. тіззае. (Цит. Ог. ІозерЬ Тйеойог Ргапх: Ьег еисЬа- 
гізпзспе Копзекгаііопзтотепі. Ѵ/йггЬигя 1875. Сто. 48)2) 8ит. ТЬеоІ. ІП, Ч. 78, а. 4. Р
Ъыг$ іп ВгЬГЙИ Стр °3°зГа1Ік Ѵ°П °Г’ ВегпЬаг<1 Ваг(тапп> П. В., Ргеі-

Покликуючись на Ап. Павла, ми вже підносили, що віра 
в букву чито слово, як таке, чужа Христовій вірі. А се зна
чить, що Христова віра ніякому слову, як 
такому, не пр и п и су е на д пр ир о д ноі іманент- 
н о і сили. Св. Дух е той, що переводить надприродну 
акцію в св. Гайнах, а не слово, як таке. Се справи не змі- 
няе, що Евхаристія е найсвятійшою між св. Тайнами. Слова 
6 тільки умовиною, щоби св. Дух приступив до ділання.

В звичайнім, практичнім життю вправді можна висказу- 
ватися, що Христос „своіми словами" освятив хліб і вино на 
Тайній Вечері — так, як говоримо, що „сонце сходить**, або 
„заходить". Подібно в відношенню до ЛітургіТ. Але коли 
стоі'мо на метафизичному становищі, то мусимо розріжнення 
повести аж до кінця, і точно висловлюватися. На Тайній Ве
чері Христос освятив хліб і вино св. Духом, а словами „се 
е тіло мое — се е кров моя" тільки дав льогічний 
вираз отсьому освяченню. По запереченню пере-

8
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ествлюючо'і сили, яка мала би бути іманентною Христовим 
словам, се инакше не даеться зрозуміти. Отже 
квестія тут може бути лиш така: Чи Христос вперед пере- 
ествив св. Духом хліб і вино, а потім дав вираз сьому слова
ми? Чи рівночасно зі словами? Алеж отся квестія не мае ні- 
якого значіння для ЛітурГі'і, бо в кождім випадку се абсо
лютно певне, що на Тайній Вечері, коли Христос вимовив 
слова „се е тіло мое — се е кров моя“, хліб, і вино вже 
були переествлені. А про щось иншого в ЛітурпТ нам і не 
може розходитися. „

Христові слова „се е тіло мое — се е кров моя се 
можливо якнайпростійше ствердження факту. 
Можна сміло принускати, шо Христос доцільно оминав 
всякі вишукані слова й дивнійші фрази (в роді якихось за
кликанъ), щоби не давати приводу до витворення віри в слово, 
як таке.

Якби Христові слова мали іманентну переествлюючу силу, 
то з того виходилиби ось які льогічні консеквенці'і: а) Хри- 
стових слів не вільно було би пе ре к ла дат и; б) не вільно 
було би іх скорочувати; в) не вільно було би іх з а- 
ступати иншими, хочби вповні рівнозначними, словами.

До психольогі’і „магічних слів" (себто слів, яким іма- 
нентна якась надзвичайна сила) належить засада, що ті слова 
мусять остати абсолютно незмінені. Инакше тратять 
свій ефект. Вониж уходять за „клич (Ьозип§) порозуміння 
між людьми й висшими (розумними) силами, які реаГують 
тільки на т о ч н е вимовлення умовлених слів. Значить, що 
такі слова мусять бути висказані в іх оригінальний звуках, 
а не в перекладі на иншу мову. Так н. пр. і військовий клич 
(до жовняра на сторожі) треба сказати в ориГіналі, а не в пе
рекладі.

Але такому ноняттю незмінности Христових слів, що 
становлять форму Евхаристіі, противиться ціла христіянська 
традиція і пратика, бо ті Христові слова без усяких скру 
пулів вже від апостольських часів виголошуються в ЛітурГп 
в ріжних мовах, ба навіть не дійшли до нас в ориГінальніи 
формі. Слів, яким іманентна якась незвичайна сила, не вільно 
скорочувати, вибирати з них лиш деякі, а инші опускати. 
Отже форму Евхаристіі' могли би становити тільки в с і слова, 
які Христос висказав про хліб і вино на Тайній Вечері, 
і саме в такому порядку, як він іх висказав; а тих вісім ви- 
браних слів, що іх схоластична теорія вважае за повну і ви- 
ключну форму Евхаристіі', не мали би ніякоі сили. (Значить, 
що приписування Христовим словам переествлюючоі сили 
в дійсности йде в розріз із схолястичною теоріею про форму 
Евхаристіі.)

Отже конче треба би було усталити : котрі саме слова 
висказав Христос на Тайній Вечері, а таке усталення су-
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проти розбіжностий у св. Письмі — неможливе. (Ми тут 
обертаемося в атмосфер! „віри в букву"» і наглядно переко- 
нуемося, яка вона чужа Христовій вірі, тай що значатъ слова 
Ап. Павла: „де Дух Господній, там свобода", II. Кор. 3, 17).

Врешті, якби Христові слова мали іманентну переествлю- 
ючу силу, то третьою (мінімалістичною) консеквенціею було 
би те, що і'х не вільно було би заступати якимись иншими, 
хочби вповні рівнозначними словами (як н. пр. замісць „тіло 
мое* — „тіло Христове"), не вільно було би переставити 
і'х з директноі' мови в індиректну.

Ось тільки се! останньоі консеквенці! придержуеться 
схолястична теорія про форму ЕвхаристіІ. А які докази на 
се дае?

Тома з Аквіну подае цілком правильну науку про ре- 
лятивну змінність сакраментальних слів. Поставив собі кве- 
стіТ: „ІІігит гедиігапіиг беіегтіпаіа ѵегЬа іп 
за с га т еп і і з“ і ДИ гит Іісеаі аіідиій аббеге 
ѵегЬізіпдиіЬиз с о п з і з і і і Госта засгатеп- 
і о г и т“ (Зитта ТЬеоІ. III, д. 60, агі. 7 і 8), і так на них 
відповідае:„Сиш беіегтіпаіа зіі засгашепіогипі таіегіа.беіег- 
іпіпаіае зсііісеі зепзіЫІез гез, тиііо та^із орогіеі беіегті- 
паіат еззе ѵегЬогит іп засгатепііз Гогтат* (іЬіб. агі. 7). 
„Роста ѵегЬогит", як з дальше!' арГументаціі видно, тут мае 
те саме значіння, що „зепзиз ѵегЬогит". „Аб ргітит ег§о- 
бісепбит диоб, зіеиі Аи§изііпиз біеіі, ѵегЬит орегаіиг іп засга 
тепііз, поп диіа біеііиг іб ^зі, поп зесипбит ехіегіогет зопит 
ѵосіз, зеб диіа сгебііиг",1) іб езі (пояснюе Тома) зесипбит 
зепзит ѵегЬогит, диі Гібе іепеіиг- Еі Ьіс диібет зепзиз 
езі ібет ариб отпез, Іісеі поп еаебет ѵосез зіпі диапіит аб 
зопит. Еі ібео сирзситдие Ііп^иае ѵегЬіз ргоіегаіиг іаііз зеп
зиз, регГісііиг засгатепіит" (іЬіб). „ѴегЬіз іп диіЬиз засга- 
тепіогит Госта сопзізііі аббеге диіедиат аиі беігаЬеге поп- 
Іісеі я ио ѵегиз зепзиз с о г г и т р а і и г" (іЬіб. агі 8). 
А розвиваючи отсю свою загальну відповідь, каже : „Аб зе
сипбит бісепбит диоб ѵегЬа регііпепі аб Гогтат засгатепіі 
гаііопез епзиз зі^піГісаіі. Еі ібео диаеситдие 
Паі аббіііо ѵеі зиЬігасііо ѵегЬогит, диае поп аббаі аіідиіб 
аиі зиЬігаЬаі беЬііо зепзиі, поп іоііііиг зресіез засга
тепіі".. „8і аиіет зіі іаііз ігапзрозіііо диае зепзит іосиііопгз 
поп ѵагіеі, поп іоііііиг ѵегііаз засгатепіі, диіа зесипбит диоб 
РЬіІозорИиз біеіі, „потіпа еі ѵегЬа ігапзрозііа ібет зідпі- 
Гісапі" (іЬіб.).

1) Зирег }оап. (гас! 80, а тесі. Ось уже св. АвСустин яиразно ви- 
стулае проти віри в „слова з іманентною надприр^дною силою".

Виходить з іих арГументів, що форму св. Тайн 
творить властиво „з е п з и з ѵегЬогит", а не слова,
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як такі; й тому в ріжних Церквах можуть бути словні ріж- 
ниці в формі тоі самоі св. Тайни, одначе льоГічний змисл 
мусить бути один і той самий.

Се правильно, бо згідне з практикою й з усіми льогіч- 
вими раціями. Але Тома при формі Евхаристіі зривае з сею 
загальною своею наукою, й з форми Евхаристіі’ ро 
бить виімок. Західна формула хрещення звучить: „Е§о 
іе Ьаріі2о“... Східна: „Крещается рабъ божій"... А ще більші 
е ріжниці при формулах миропомазания і елеопомазання. При 
формі Евхаристіі Тома виключае подібні ріжниці. Тутмусять 
бути Христові слова саме в тій формі, як Тх Христос ви- 
сказав: „Ьепейісііо сопзесгаііопіз пипс регіісііиг рег гесііаііо- 
пеш еогит, циае іипс (на Тайній Вечері) асіа зипі; ипбе зі 
іи п с рег Паес ѵегЬа поп езі Тасіа сопзесгаііо, пес гпобо 
ііегеі“ (іЬід. д. 78, агі. 1).

Христовим словам, висказаним на Тайній Вечері, Тома, 
як уже знаемо, приписуе переествлюючу силу. Ось тому він 
робить виімок для форми Евхаристіі. Але чомуж тоді виби- 
рае з тих слів тільки „сущні"? Атже слова, котрі мають іма- 
нентну незвичайну силу, мають ту силу тільки всі разом, а не 
в раціональній сегрегацій

Якщо призадуматися над психольогічно-льогічними дис
позиціями, котрі довели Тому до саме такоі „виімковоі" на
уки про форму Евхаристіі, то найдемо таке пояснения: отся 
наука Томи е амальГамом спеціяльноі захід- 
ноі традиціі й фільософі’і Аристотеля про 
матерію і форму.

Христові слова, висказані на Тайній Вечері, як ми се 
вже пізнали, на Заході завсіди окружувано спеціяльним нім- 
бом; з часом, у початкових середннх віках, коли критицизм 
був найменше розвинений, тим словам стали приписувати 
спеціяльну силу — менше чи більше виразно — „перествлю- 
ючу силу*. Тома піддався тій могучій традиціі; одначе 
з друго’і сторони, перенятий фільософіею Аристотеля, піддав 
змістсе’і традиціі аристотелівському критичному сегрегованню 
мо засадам „сути річи". I так сполучив Тома два гетеро- 
генні елементи, які в дійсности не даються сполучити, бо 
вони собі психольогічно ворожі. А з того мусів повстати 
г виімок*.

Ще один аргумент, що розпадаеться на кілька подрібній- 
ших. Христові слова, що становлять форму Евхаристіі, м у с ять 
бути висказані „е х р е г з о п а С Іі г і з і і“, тому вони, хоч 
і не мають іманентноі переествлюючоі сили, не можуть бути за
ступлен! якимись иншими словами. Сам Тома про се каже лише 
стільки: „8ед іогта йщиз засгатепіі ргоіегіиг диазі ех 
регзопа Скгізіі 1 о д и е п Н з, иі беіиг іпіеііі^і диод 
тіпізіег регіесііопе Ии]из засгатепН піЬі! а^іі, пізі диод рю-
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Іегі ѵегЬа СЬгізіі" (іЬіб.). Але автор, що пододавав нотки, ’) 
каже до тих слів Томи: „Ііадие сопзесгаііо пиііа Гогеі, зі за- 
сегсіоз бісегеі: „Носезісогриз С Ь г і з 1 і, Иісезіса- 
1 і х з а п §и і п і з С к г і з 1 і. С^иіа п е с е з з е езі иі ех рег- 
зопа ірзіиз Скгізіі ѵегЬа ргоГегаГ.

Якщо Йде про конкретну Літургію, то автор мае повну 
рацію, бо того домагаеться текст Літургіі. Але якщо йде про 
абсолютну можливість? Чому форма Евхаристіі в абсолют
ному розумінню не могла би бути так стилізована, як епі- 
клеза: „Господи, зроби се (сей хліб) тілом Христовим"?

а) Аргумент Томи: „иі беіиг іпіе11і§і диод тіпізіег іп 
регГесііопе Ьщиз засгатепіі піЬіІ а§іі, пізі диод ргоіегі ѵегЬа 
СЬгізіі“ — 3 одно! сторони не е без застереження правдивый, 
з другоі сторони він безсильний. Сей аргумент відноситься 
до конкретного літургічного освячення (а не до абсолютно 
подуманого). А в римській Літургіі священик знаком хреста 
знаменуе предложен! дари — навіть по вимовленню Хри
стовых слів, отже не тільки ,рго!егі ѵегЬаРСйгізіі14, але й „щось 
робить“: зовнішніми знаками символізуе те, що надпри- 
родно діеться з предложеними дарами. А не инакша функція 
священослужителя й при инших св. Тайнах ( н. пр. при хре- 
щенню поливае голову оглашеного, чим символізуе обмиття 
його душі від гріхів).

Оскільки аргумент хоче сказати, що форма Евхаристіі 
мусить бути такою, щоби давала зрозуміти, що переествлення 
наступав не силою священика, але силою Христа, то форма 
епіклези куди красше відповідае сій вимозі, бо епіклеза ви- 
разними словами зазначуе, що Господь доконуе перееств
лення, а не священик.

Форма „се е тіло мое“ під тим поглядом, сама со
бою, власне невиразна, й щойно в думці треба і'і доповню- 
вати, що се „мое“ не відноситься до священика, тільки до 
Христа.

б) Форма Евхаристіі мусить бути висказа „в імени 
Христовім" — отже „ех регзопа СЬііз(і“. —Ые§о сопзе- 
диепііаш або(якщобтак хто думав) ісІепШаіет. Форми всіх св. 
іайн виголошуються „в імени Христовім“, значить: силою 
і в наміріХр истового установленн я,одначе з того 
не слідуе, що форми св. Тайн мусять бути висказувані „ех 
регзопа СЬгізіі". Отже з того титулу не можна робити ви- 
і'мку для форми Евхаристіі. Зрештою й автори ті, котрі став- 
лять сей, оспорюзаний нами, аргумент, ставлять його тільки 
як „г а Н о сопѵепіепііа е“, а не як „га Но песеззііаіія".2

.) Я ліаю.видання: Таигіпі, Ех Ойісіпа Е^. Реігі МагіеЩ, МСМХѴІІ 
ио-7 Так н’ пр> Юе Есеіезіае засгатепііз, Котае 18уб, стр 
487—49, говорить: „Вепідие поп сіеезі риісііеггіта г а і і о со п ѵеп і е п- 
11 а е. Сит епіт Нос засгатепіит зіі отпіит ехсеііепйззітит, орогіиіі иі
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Алеж для абсолютного становища такі раціі не. мають сили.
в) В формі хрещення мусять бути висказані слова: 

„въ имя Отца и Сына и Св. Духа“, бо сам Христос се при
казав. Отже анальогічно форма ЕвхаристіТ мусить склада- 
тися з тих слів, які Христос висказав на Тайній Вечері, бо 
й тут маемо приказ від Христа: „Се робіть на мій спомин**. 
— Ие^о рагііаіет. У першім випадку Христос дав п о д р і б н о 
стилізований приказ, і тому сей приказ може бути 
тільки так нами сповнений, як він е даний. Зрештою тут хо
дить про назвибожихосіб, які з природи річи не да- 
ються заступити иншими словами. А в другім випадку Хри
стос дав тільки загально стилізований приказ. 
Абсолютно незмінне в тому приказі е тільки те, що ми вже 
попередньо зясували: „те діло з тим льогічним змислом." А 
епіклеза точно віддае сей змисл.

г) Слова, котрими Христос установив св. Тайну Евха
ристіТ, мають стверджуючу форму, отже форма ЕвхаристіТ 
мусить мати стверджуючу форму, а не може мати де п ре
ка тивноТ форми. — Ие§о сопзедиепііагп. Тільки самому 
Христови випадало доконати евхаристійного освячення про
стим ствердженням, без просьби, але людям — по свідоцтву 
всіх ЛітурГій без усякого виТмку — се ніяк не випадае (раціТ 
вже для нас відомі). Римська Літургія (про неТ головно роз- 
ходиться) не ставить Христових слів самих про себе, але 
окружае Тх просьбами о переествлення — так, що ц і л и й 
акт освячення мае визначно депрекативну 
форму. Отже під тим оглядом епіклеза навіть красше від- 
повідала би вимогам абсолютно понято!' форми ЕвхаристіТ.

д) Наконець можна би піднести ще й таку рацію проти 
депрекативноТ форми ЕвхаристіТ: стверджуюча форма вже 
сама собою дае зрозуміти, що акт переествлення дійсно до- 
конався; а депрекативна форма, сама собою, може полишати 
сумнів: чи дійсно Господь вислухав священика.

Треба признати, що отся рація сильнійша від усіх по- 
передніх, одначе ТТ вартість виключно психольо- 
г і ч н а. Для метафізичного становища, яке ми тут займаемо, 
вона не мае ніякого значіння, бо св. Тайни здійснюються

іогтэ ргоіегеіиг, поп иі іп Варіізто, СопНгтаііопе, Роепііепііа еіс., ех 
регзопа тіпізігі, зей диазі ех регзопа ірзіиз Сйгізіі Іодиепііз... Сит і§і- 
іиг іп аіііз засгатепііз аррагеаі тіпізіег еі Іаіеаі засегсіоз ргіпсіраііз, Ьіс 
ех іпѵегзо, сі і з р а г е і тіпізіег, иіа^аіеііодиаіигзирге- 
тиз засегсіоз, диі зоіиз осиііз Нсіеі ргаезепз зізіііиг".

Не можемо тут не звернути уваги на те, що для портуіальських 
богословіе на Синоді в Діямпер добрий був також цілком противний 
аргумент, коли ходило о усунення епіклези: „ІЬі аррагеі зепіепііат ога- 
ііопіз еззе, диосі засегсіоз іпѵосаі Зрігііит, диі йезсепсЩ йе соеіо, еі 
сопзесгаі согриз СЬгізіі, поп ірзе засегсіоз. Сит ѵего 
засегсіоз ірзе зіідиіѵегесопзесгаі, СЬгізіі іатеп ѵег- 
Ь)з...“ (Е. с.).
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*ех орете орегаіо", без огляду на се: чи іх форма стверджу- 
юча чи депрекативна.

Ось так приходим© до оконечного висновку, що нема 
ніякоі стійноТ раціі, щоби форму ЕвхаристіТ, коли Ті розгля- 
даемо з абсолютного становища, ставити в якісь инакші умо- 
вини, як форми инших св. Тайн, щодо релятивноі змінности 
слів тих форм. Загальна наука Томи, що форму св. Тайн 
становить змисл слів, а не слова, як такі, відноситься 
також до форми ЕвхаристіТ. А з того невмолимий льогічний 
вислід такий, що Христові слова іепіклеза з точ- 
кипогляду абсолютного, метафізичного ста
новища е на рівних правах: як Христові 
слова, так і епіклеза могла би бути „формою 
ЕвхаристіТ" в абсолютному розумінню. Се 
тому, бо епіклеза мае точно той самий льогічний 
змисл і ту саму інтенцію, що й Христові 
слова.

Якщоб отже се дійсно було правдою, що священик ви- 
мовленням Христових слів поза Літургіею міг би консекру- 
вати хліб і вино, то міг би він сього доконати також вимов- 
ленням само!' епіклези.

3 того чисто теоретичного заключения випливають ось які 
висновки з практичною вартістю:

1) Літургічний канон може бути або так стилізований, 
що головний консекраційний момент спочиватиме на епіклсзі 
(східні ЛітурГІТ), або так, що він спочиватиме на Христових 
словах (римська Літургія).

2) Важні були сирійські ЛітурГІТ, які в згадці про Тайну 
Вечеру тільки індиректно, а деякі й неповно, переповідали 
зміст Христових слів, бо вони зміст тих слів і Тх інтенцію 
доповнювали в епіклезі.

3) Важні е також ті східні ЛітурГІТ , в котрих епіклезу 
„справлено" так, що в них проситься Бога, „щоби зділав, 
щоб сей хліб, себто тіло Христове, бу в причасникам на від- 
пущення гріхів“ („Еі Ьипс рапет, согриз ѵідеіісеі СЬгізіі, іа- 
сіаі поЬіз ргодеззе зитепііЬиз ад гетіззіопет рессаіогит"). 
Отся просьба е с у р о г а т ом властивоі епіклези, бо вона 
а) Христові слова підтягае під значіння Ыс еі пипс; б) скрито 
містить у собі також просьбу о переествлення.

4) Вправді важна, одначе неправильна й негідна, була 
би така Літургія, котра в каноні ані перед Христовими сло
вами, ані по тих словах не мала би ні сурогату епіклези, 
(якою була би н. пр. наша Літургія, колиб з неТ усунути епі- 
клезу). Достосовання Христових слів до значіння йіс еі пипс 
мусів би священослужитель перевести в думці.

А щодо просьби о переествлення, то слід завважити, 
що неможливо подумати собі, щоби чоловік (правильного типу), 
коли приносить Богу жертву, або від Бога хоче осягнути



найбільшу ласку, не мав у душі просьбенного на
строю (думок і почування). Саме отсей„прось- 
беннийнастрій“бувби суроГатом епіклези, 
як н. пр. у німого знаки е сурогатом мови.

Але, як сказано, се була би негідна Літургія, бо в ній 
не висказували би ми того, що повинні би висказувати, і при
ходилось би Богу покривати се „вибаченням".

5) Форма Евхаристіі, зложена з Христових слів, понята 
абсолютно, була би сильнійша під психольогічним по- 
глядом (Христові слова мають свій німб; стверджуюча форма). 
Зате епіклеза, як абсолютна форма Евхаристіі’, була би силь- 
нійша під льогічним поглядом (іі не треба би в думці 
доповнювати, що ходить о тіло Христове; заразом ви- 
сказуе просьбу).

Загал східних і західних Літургій мудро сполучуе 
ті одні і другі плюси, наводячи й Христові слова і епіклезу.

* ѵ*

„Се е тіло мое — се е кров моя“ — чи отих вісім Хри
стових слів, вибраних споміж усіх сказаних, дійсно становить 
повну і виключну форму Евхаристіі’? Тома з Аквіну відпо- 
відае на питания стверджуючо, і власне завдяки його опра- 
цьованню се’і квестіі (Зит. ТЬеоІ. III, д. 78) і завдяки його 
авторитетови сей погляд приймився загально між катол. тео- 
льогами. Одначе вже Эипз Зсоіиз (| 1308) сумнівався в прав- 
дивість сього погляду. Ось його слова: „Ніс езі диЬіит, иі- 
гит ргаеіегтіззіз ѵегЬіз ргаеседепііЬиз рег ізіа зоіа диаіиог 
ѵегЬа сопіісегеі засегдоз. Эісііиг, диод зіс, диіа ізіа зипі ргае- 
сіза іогта; аііа зипі ргоріег геѵегепііат ѵеі ргоріег огаііопет 
ргаетіііепда. Зеб сопіга ізіид аг&иііиг, диіа ѵегЬа засга- 
тепіаііа ех ѵі ѵеіЬогит деЬепі зі§пііісаге 
і 11 и д, диод еПісііиг ех ѵі Засгатепіі; ех ѵі соп- 
зесгаііопіз еНісііиг іЬі еззе ѵегит согриз СЬгізіі; ег§о ѵегЬа 
зиЛісіепііа ех ѵі ргоргіа деЬепі зі^пііісаге, Шид іЬі сопііпегі: 
зед Ьаес ѵегЬа „Нос езі согриз теит“ ргоіаіа зіпе ргаесе
депііЬиз аиі поп зі^піПсапі аЬзоІиіе, диіа 1у теит зі§пііісаі 
геГеггі ад регзопат ірзіиз Іодиепііз; диіа тіпізіег роззіі іпіеп- 
деге, иі Іодиаіиг іп регзопа СЬгізіі, поп іатеп ргоріег Ьос 
еззеі, диод 1у теит детопзігагеі согриз СЬгізіі, зед согриз 
Іодиепііз". ’)

Сей закид вповні оправданий. Форми инших св. Тайн 
льогічно заокруглені, мають повне, опреділене і ясне значіння. 
Вони повно, опреділено і ясно виражають те, „диод еНісііиг 
ех ѵі Засгатепіі", як каже Эипз Зсоіиз. А чотири вирвані 
слова „се е тіло мое", самі про себе, не мають ані

0 ЬіЬ. IV. дізііпсі. 8, д. 2.
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повного, ані опреділеного, ані ясного зна- 
чіння. а) Нема в них ні найменшоі згадки про Христа; 
б) нема в них раціГ: чому те „мое* мае відноситися до 
Христа, коли правильна форма мови каже відносити се до 
священика; в) тому, що в них нема згадки про Христа, нема 
в них ніяко’і раціі: на якій підставі і в якім значінню може 
священик предложений хліб називати й уважати „тілом" 
(людським); г) а через те все Тх сенс неясний і неопреді- 
лений.

Щоби довести Тх сенс до ясности й опреділення, то 
треба в думці заповнити всі Тх льогічні люки. Але чи таке, 
льогічно невикінчене й неясне, речения може становити „ви- 
ключну й повну“ форму ЕвхаристіТ? Чи й тут форма Евха- 
ристіі’ мае бути виТмком? Чомуж при инших сакраменталь- 
них формах не заходить потреба такого додаткового 
до штукования в думці? Власне з тоТ раціі, що Евха
ристія е „засгатепііші соеіегіз засгатепііз ді^піиз*, Ті форма 
також мае бути г і д н і й ш а, — себто більше роз- 
вин ена, як форми инших св. Тайн. Чомуж тільки ті чотири 
слова малиби становити форму ЕвхаристіТ? Тома подае тільки 
одну рацію: тому, що вони в и с т а р ч а ю т ь... „зед іогпіа 
Ііщиз засгатепіі ітрогіаі зоіаш сопзесгаііопет таіегіае, 
циае іп ігапззиЬзіапііаііопе сопзізШ, риіа сит дісііиг: „Нос 
езі с о г р и з т е и т“ (іЬід.).

В ЛітургіТ, в звязку з иншими словами, вони вистар- 
чають, бо набираютъ ясного й точного значіння з контексту. 
Але самі про себе вони зовсім не вистарчэють. А тут нам 
ходить саме про той випадск.

Як ми вже кілька разів підносили, Тома дійшов до своеі 
теорі'і про форму ЕвхаристіТ тим шляхом, що теорію Аристо
теля про „форму і матерію", як метафізичні складники всіх 
річий, застосував також до Тайни ЕвхаристіТ. „Форма річи" 
се після Аристотеля суть (еззепііа) річи. А до сути річи 
доходимо так, що акциденси лишаемо осторонь, а задержу- 
емо в поняттю тільки ті прикмети річи, без котрих вона не 
могла би остати тим, чим е. Тома так і поступав. Опускав 
слова „Ассірііе еі сошесШе*, бо — як каже — „іп Ьіз ѵег- 
Ьіз: Ассірііе еісошедііе, іиіеііщііиг изиз таіегіае 
сопзесгаіае, диі поп езі бе песеззііаіе Иищз засгатепіі" (іЬід). 
Таким робом Тома задержуе тільки слова „Нос езі согриз 
теит", бо саме вони означаютъ (і здійснюють субстанціяльну 
переміну, а в „формі" св. Тайн мае бути виражена тількн 
суть.

Щодо Христових слів, які відносяться до евхаристійноі 
крови, то треба завважати, що Тома всі ті слова — так, як 
вони находиться в римській ЛітургіТ — бе ре за сущну часть 
форми ЕвхаристіТ. „Оиідагп епіт діхегипі диод де зиЬзіапііа 
іогтае Кирз засгатепіі езі Ьос зоіит диод дісііиг: Ніс езі
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саііх з а п § и і п і 8 шеі, поп аиіет еа диае зедиипіиг. 8ед 
Нос ѵідеіиг іпсопѵепіепз, диіа еа диае зедиипіиг зипі диаедат 
деіегтіпаііопез ргаедісаіі, ід езі, зап^иіпіз СЬгізіі; ипде регіі- 
пепі ад іпіе^гііаіет Іосиііопіз. Еі ргоріег Йос зипі аііі диі те- 
Ііиз дісипі диод отпіа зедиепііа зипі де зиЬзіапііа іогтае 
издие ад Нос диод розіеа зедиііиг: Наес диоііепзсит- 
дие іесегіііз, диод регііпеі ад изит Ьи]из засгатепіі" 
(іЬід. агі. 3).

Хто знае духа Томи, для такого ясно: чому Тома тут 
саме так поступив. Він всюди в своіх спекуляціях узглядняв 
римську церковну практику. А що римська Літургія з Хри- 
стових слів про евхаристійне тіло наводить тільки „Нос езі 
согриз теит“, а слова про евхаристійну кров передав пов- 
нійше, ось тому Тома узгляднив обі сі формули. Всежтаки не 
міг цілком побороти свойого раціонального стремління, і каже: 
„Вісепдит езі ег§о диод ргаедісіа ѵегЬа зипі де зиЬзіапііа 
іогтае, зед рег ргіта ѵегЬа, сит дісііиг: Нісезі саііх 
з а п § и і п і з теі, зі^пііісаіиг ірза сспѵегзіо ѵіпі іп зап§иі- 
петй (іЬід.). .

Видавець пояснюе се місце в нотці: „Сігса Напе диае- 
зііопет сопігоѵегзіа езі іпіег іЬео1о§оз. Рагіет айігтаііѵат 
іепепі ріигез еі іпзі§пез ТЬотізіае: пе§аііѵат аііі еііат ТЬо- 
тізіае, еі іпіег зе де тепіе 8. ТЬотае, диі ѵідеіиг иігідие 
зепіепііае іаѵеге (слушно, бо одну Тома заступав на підставі 
традицій другу на підставі спекуляціі), сопіепдипі. 8ед поЬіз 
ѵідеіиг ргоЬаЬіІіиз Ьаес зоіа ѵегЬа: Ніс езі саііх з а п- 

и і п і з теі, ѵеі Ніс езі з а п § и і з т ей з, еззе іогтае 
саіісіз еззепііаііа". Спекулятивний момент пере- 
м і г. Абсолютну формулу для крови зредаговано в стилю 
абсолютно! формули для тіла Христового.

Та притім неспостережено змішано теоретичне, метафі- 
зичне становище з конкретним, літургічним. Для більшоі 
ясности подамо примір. Мозок, доки е в злуці з цілим орГа- 
нізмом, становить сущну часть організму. Алеж мозок, вилу- 
чений з організму, перестав бути тим, чим був у злуці з ор- 
ганізмом, і стаеться не-мозком, розкладаеться.

Вісім Христових слів, котрі нас обходять, у злуці 
з цілим літургічним (спеціяльнож: римським) кано
ном становлять осередок акту евхаристійного освячення, 
вони енайважнійші, як мозок е найважнійшою частю 
організму. В тім значінню можна іх називати „формою Евха- 
ристі’Г — для лекшого схоплення й вираження практичних 
нюансів. Алеж у такій злуці з цілим літургічним каноном 
в сих вісьмох словах спливаеться льоГічний зміет 
цілого літургічного канону, (бо такий е льогічннй 
закон, що слова діетають свое повне, розвинене, ад Ьос до- 
стоване значіння щойнов льогічній злуці з иншими словами). 
Вимовляючи ті слова, вже маемо вповні означений і ясний іх
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зміст: що тут повторюеться містерія Тайно!' Вечери, що хліб 
стае Христовим тілом, а вино Христовою кровю з Христового 
установления, що се „тіло і кров14 е на те, щоби Тх вірні спо- 
живали „на відпущення гріхів"...

Всі Літургіі про се конкретно свідчать, а всі теольоги 
се підносять як самозрозумілу засаду, що при евхаристійному 
освяченню мусить бути повторене все, що Христос на Тайній 
Вечері зділав і сказав.

Атже маемо приказ від самого Христа: „Се робіть на 
мій спомин\ Правда, як се вже знаемо, не ходить тут про 
слова, як такі, тільки про Тх льогшний зміст. А чи слова „се 
е тіло мое — се е кров моя", самі про себе взяті, дійсно 
віддають сей зміст? Вони в такім відділенню не мають звер- 
шеного значіння,н аходяться в анальоГічнім поло
жен ню,як мозок винятий з організму, і з немочі 
розпадаються — себто: переходятъ у льогічну без- 
формність, неозначеність. Тома каже Тх доповню- 
вати „інтенціею", т. зн. у думці. Ба, але таким робом цілу 
форму ЕвхаристіТ можна би стягнути на одно одніське слівце 
„се“, а решту треба би собі доповнити в думці... Як така 
форма була би вповні безсильна й нельогічна, так само без
сильною й льогічно нерозвиненою е форма, зложена з вісьмох 
вирваних слів, — і з тих самих рацій: слова се'Т форми не 
віддають того, що Христос висказав на Тайній Вечері над 
евхаристійним хліб^м і вином.

Тома в сво'ій Геніяльности красше поняв слабу сторону 
абсолютно!' форми ЕвхаристіТ, аніж ті, котрі відкидали пе- 
реествлюючу силу, що мала би бути іманентною Христовим 
словам, як таким. Форма ЕвхаристіТ, зложена з вісьмох Хри- 
стових слів, могла би тільки тоді бути важною, якби ті Хри- 
стові слова мали іманентну переествлюючу силу. В такім ви- 
падку льогічне заокруглення і розвлнення змислу тих слів 
було би тільки акцидентальною річю.

Тома доказуе, що слова „Ассірііе, шапдисаіе" не нале
жать до сути евхаристійного освячення, отже й не мусять 
мати свойого льогічного еквіваленту в формі ЕвхаристіТ. 
Инші теольоги відносять се також до слів про кров „диі рго 
ѵоЬіз еі рго тиіііз еНипбеіиг іп гетіззіопет рессаіогит". Але... 
призадумаймось тільки! Призначення річи (ііпіз геі), з огляду 
на котре переведена е ціла конструкція річи, належитъ до 

. сути річи (се власно „ядро" сути річи). До сути годинника 
належитъ, щоби показував (був у можности показувати) го- 
дини, до сути ока належитъ, щоби було всилі бачити; в про
тивному випадку се буде лихий годинник і лихе око: годин- 
ник — не-годинник, око — не-око.

Сам Христос виразними словами призначив Евхаристію 
на те, щоби вірні споживали ГТ на відпущення 
гріхів. Се отже „конструкційне" (саме тому Христос ви-
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бирае хліб і вино — річи, які можна і'сти і пити) призна- 
чення Евхаристіі, а тому се належитъ до іі сути.

I не тільки про се мусить бути згадка в важны формі 
Евхаристіі, але й про те, що Христос установив Тайну Евха
ристіі, що Христос умер за нас (ломиться тіло, проливаеться 
кров); а дотого — бо тільки так випадае— треба висказати 
ще й просьбу Церкви о дар Преев. Евхаристіі.

Виходить, що важна форма Евхаристіі му
сить міетити в собі всі ті момент и, які дійсно 
міетить у собі к о ж ди й літургічний канон.

А з того висновки ясні:
1) Слова „се е тіло мое — се е кров моя", взяті самі 

про себе, не тільки, що нее„повною івиключ- 
н о ю“ ф о р м о ю Е вх а р и с т іі, але взагалі не е нія- 
кою формою Евхаристіі. Тому не може бути 
й мови, щоби сею „формою" можна важно консекрувати 
поза ЛітурГіею.

2) 3 тих самих рацій також епіклеза, сама 
про себе, не становить важно! формиЕвха- 
р и с т і ’і.

3) Дійсно повною і виключною формою 
Евхаристіі е літургічний канон, бо тільки в ньому 
сповнюеться те, що піеля приказу Христа, піеля апостолъ- 
сько'і традиціі і піеля основних вимог людськоі психольогіі 
мае бути конечно сповнене при евхаристійному освячуванню.

Отсі висновки стверджуе загальна практика Церкви, 
а дотого й раціі, що виходять з порівнання Евхаристіі з ин- 
шими св. Тайнами. Церква завсіди доконувала евхаристійного 
освячення тільки на Літургіі.

а) Консекрувати поза Літургіею, навіть у скрайній конеч
ности, Церквою зборонено іСЛС. сап. 817). Зрештою, якаж тут 
може бути ,скрайня конечніеть"? Ніколи така безвихідна або 
нагла,як при инших св.Тайнах (хрещення, сповідь, супружество \ 
бо — як слушно завважуе — Тома: пИес езі зітііе бе Ьар- 
іізто, циоб езі засгатепіит песеззііаііз; беГесІит аиіепі 
Ищиз засгатепіі (Евхаристіі) роіезі зирріеге зрігііиаііз тапби- 
саііо, зіеиі Аи^изііпиз біеіі" (іЬісІ.).

б) Евхаристія — се наче квіт св. Тайн і квіт н а- 
шого релігійного життя. Наша жертва Богу, наш 
найбільший—не виска за ний— дар від Бога. Тому вже й з того 
титулу Г! форма мусить бути розвинена, богата, дов- 
ш а. На іі сповнення мусимо мати час, бо якщо нема часу, 
то не мусимо іі сповняти.

в) Чин евхаристійного переествлення й причастія вже 
від апостольських часів названо „евхаристіею", себто 
„благодарениям". А якіж психольогічні момента благо
дарения містились би і проявлялись би в тому чині, якби 
священик доконував Евхаристіі вісьмома стверджуючими ело-
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вами „се е тіло мое - се е кров моя“? Акт благодарения 
включуе в собі б і л ь ш е психольогічних і льогічних момен
тов, і тому домагаеться ширшоі „форми* слів. Авжеж і сам 
Христос, установлюючи Евхаристію, сказав не тільки тих 
вісім слів, але всі, що з ними в звязку, а перед тим „благо
дарив". Я к щ о о т ж е с а м Христос не довершив 
Евхаристіі лиштими сухими, стверджуючи- 
ми вісьмома словами, то яким лицем ми, грішні люди, 
нажились би сповняти Евхаристію махінально, сухо, 
моментально — вимовленням вісьмох стверджуючих слів, 
в котрих про Бога й божі річи ні згадки нема?!

г) Для установления Евхаристіі Христос вибрав с в я- 
точну хвилю (Пасхальну^ Вечеру)- й зібрав довкола себе 
больше число людий (усіх Апостолів). Відповідно до 
сього й форма Евхаристіі повинна відзначатися святоч- 
н і с т ю, що не може статися без більшоі скількости слів-

д) Певно не инші, тільки отсі наведені думки станов- 
лять основу тоі„ відвічноі практики Церкви, що вона ніколи 
инакше не здійснювала — й не дозволяла здійснювати — 
Преев. Евхаристіі, як тільки на Літургіі. Таким спосо
бом дух Церкви, який е міродайний для іі 
практик, вжевід апостольських часіввирі- 
шив, що повною і ви ключною формою Евхари
стіі е літургічний канон.

Отже шукати за якоюсь короткою, з кількох слів зло- 
женою, формою Евхаристіі — се просто не мае сенсу.

Не можна дивуватися, що сього не зрозуміли середно- 
вічні схолястики, які — одушевлен! фільософічним раціоналі- 
зованням обявленоі віри — всюди шукали абсолютних форм 
і вальорів („правил"). Але рівень нинішньо ’і нашоі свідомости 
домагаеться від нас більше всестороннеі критики.

& **

Остала нам ще одна квестія: про моментальніеть 
евхаристійного освячення.

Тома наводить три раціі, якими хоче доказати, щопере- 
ествлення хліба і вина в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа здій- 
снюеться в моменті. Ось вони: „Кезропдео дісепдит диод 
аіідиа тиіаііо езі іпзіапіапеа ігіріісі гаііопе: ипа диідет то- 
до е х р а г і е і о г т а е, диае езі іегтіпиз тиіаііопіз. 8і епіт 
зіі аіідиа іогта диае гесіріаі та^із еі тіпиз, зиссеззіѵе ас- 
диігііиг зиЬ]есіо, зіеиі запііаз; еі ідео диіа іогта зиЬзіапііаІіз 
поп гесіріі та§рз еі тіпиз, іпде езі диод зиЬііо ііі ещз іпіго- 
дисііо іп таіегіа; аііо тодо ех рагіе з и Ь ] е с і і, диод 
диапдодие зиссеззіѵе ргаерагаіиг ад зизсерііопет іогтае, еі 
ідео адиа зиссеззіѵе саіеіасіі; диапдо ѵего ірзит зиЬ]'есіит 
езі іп иіііта дізрозіііопе ад іогтат, зиЬііо гесіріі ірзат, зіеиі
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діарйапит зиЬііо Шитіпаіиг; іегііо тодо ех р а г і е а § е п і і 8, 
циод езі іпііпііае ѵігіиііз; ипде зіаііт роіезі таіегіат ад іог- 
тат дізропеге, зісиі дісііиг Магсі ѴП, ѵегз. 34, диод сит 
Скгізіиз діхіззеі: ЕрЪрЬеіа, диод езі адарегіге, 
зіаііт арегіае з и п і а иг е з Иотіпіз е і з о 1 и і и т 
е з і ѵіпсиіит Ііп^иае е]из. — ЕхЬіз ігіЬиз гаііопіЬиз 
Иаес сопѵегзіо езі іпзіапіапеа, ргіто диідет диіа зиЬзіапііа 
согрогіз Скгізіі, ад диат іегтіпаіиг ізіа сопѵегзіо, поп зизсі- 
ріі та§із педие тіпиз; зесипдо диіа іп Нас сопѵегзіопе поп 
езі аіідиод зиЬіесіит, диод зиссеззіѵе ргаерагеіиг; іегііо диіа 
а§ііиг Эеі ѵігіиіе іпііпііа" (іЬід. д. 75, агі. 7).

Перша заввага: Легко то було Томі говорити про мо- 
ментальність переествлення при тодішніх фізикальних понят- 
тях, які накривалися зі звичайними людськими понятіями. 
Але для нас нині „а б с о л ю т н и й момент" просто необ- 
числимий і в практиці недосяжний. Атже нинішня фізика на
числяв (при світляній енергіі) 800 біліонів дрогань у 1 сек, 
т. зн. 1 секунду розклада е но 800 біліонів частин часу, отж 
моментів, а се ще не „абсолютні^моменти". I щож тут гово 
рити про абсолютний момент? Його тільки Бог знае, а ми 
його схопити не всилі — ані в фізикальних махінальних 
акціях, а тим менше в психічних, свідомих (в біліоновій ча- 
стині секунди ми не всилі собі нічого подумати).

Друга заввага: В другім своі'м аргумент! Тома покли- 
куеться на примір моментального, точно кажучи „безчасо- 
вого“, ділання, який примір бере з фізикального світа, а яким 
мало би бути поширювання світла. В його часах се був силь- 
ний аргумент. Але в наших часах фізика вже нараховуе мі- 
ліони літ, яких світло потребуе, щоби перебігти від одно!' зорі 
всесвіта до друго'і (від великого мряковиння Андромеди світло 
йде до нас 1*/ 2 міліона літ, від инших мряковин 10 або 20 
міліонів літ, найдальші звізди нашо’і молочно! дороги е від 
себе віддалені на 40.000 світляних літ). ’)... Нинішня фізика 
загалом не знае ніякого безчасового ділання (асііо іп іпзіапіі), 
бо всяке ділання, всякий рух, всяка зміна в природі н а к р и- 
ваються з часом. Іяк не можна викрити „абсолют
ного моменту", так само не можна ствердити безчасового 
ділання чи зміни.

*) Непзе1іп§; К.: Кіеіпе Зіегпкипйе, „Козтоз“ 1922. Стр. 84.

Правда, в Бога все можливе, і нема ніяко! розумно! під- 
стави виключати в Бога можливість безчасового ділання, 
одначе аргумент (третій) Томи е безсильний, бо заклю- 
чуе „а роззе ад еззе“, а в такім випадку „поп езі сопсіизіо . 
Тома каже: „ипде зіаііт роіезі таіегіат ад іогтат діз
ропеге", але з того не слідуе, що Бог дійсно так поступав 
в евхаристійному переествленню.
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Деинде Тома ставить отсей свій погляд категорично: 
„Оеиз ргоріег зиае ѵігіиііз іттепзііаіет зиЬііо орегаіиг" 
(Риаезі. дізр. I. ц. 4, агі. 2). I відносить се до сотворения світа, 
твердячи, що „орогіеі отпіпо дісеге, диод отпіа зітиі сге- 
аіа зипі" (іЬід.); „типдиз сгеаіиз іиіі іп ргіто іпзіапіі іет- 
рогіз“ (іЬід. ц. 3, агі. 17): „рег зех діез, іп циіЬиз дісііиг Веиз 
сгеаззе соеіит еі іеггат, таге еі отпіа циае іп еіз зипі, іп- 
іе11і§ііиг поп аііциа іетрогаііз зиссеззіо, зед со^піііо ап§е1іса 
іеіаіа ад зех §епега гегит діѵіпіііз ргодисіа" (іЬід. ц. 4, агі. 
2). Чи треба в наших часах комунебудь грамотному доказу- 
вати, що Тома тут грубо завівся на своій метафізичній за- 
саді і іі аплікаціі? Фізичні науки говорятъ про міліони літ 
розвою (значить: божого творения) землі і іі організмів, а не 
про сотворения „ш іпзіапіі".

Так остав нам ще тільки перший аргумент Томи. Віи 
каже, що всяка субстанціяльна переміна (коли одна річ пе- 
ретворюеться в другу) мусить бути (абсолютно) моменталь
ною з тоі раціі, що „субстанціяльна форма не приймае 
білыпе й менше", і тому кожда річ, котра приймае якусь 
нову субстанціяльну форму, може іі приймити тільки ц і л у 
н а р а з, а не частями й повільно.

Отся засада Томи так само нестійна, як і попередня,. 
де він з покликом на безмежність божоі сили, приписуе Бо- 
гови тільки моментально (безчасове) ділання. Передовсім су- 
перечить тій засаді д о с в і д. У фізичному світі заходятъ най- 
ріжнійші субстанціяльні переміни, але вони всі відбуваються 
в часі, повільно. От так з яйця повільно розвиваеться пташа, 
з заліза повільно стае ржа, пожива повільно замінюеться 
в кров, навіть смерть організму повільно наступав... „Момен
тально" наступаютъ тільки деякі хемічні сполучення (н. пр. 
вибух динаміту), одначе й тут моментальність е тільки реля- 
тивна, а не абсолютна.

Під льогічним оглядом засада Томи не е нічим иншим, як 
субтельним змішанням„льоГічного порядку" 
(огдо 1о§ісиз) з „р і ч е в им порядком" (огдо геаііз): пи- 
томенности льоГічного порядку вона проекціонуе в річевий 
порядок, і находить іх там, хоч іх там нема.

В льогічнім порядку нема часу, нема пов
ет а в а н н я. 3 того приводу тут або щось е, або не е, або 
е таке, або инакше; тут виступають тільки чисті, звер- 
ш е н і форми. Тому ті форми й не приймають „ріиз" і „ті- 
пиз": трикутник е тільки трикутником, а не е „білыпе" або 
„менше" трикутником; яйце е „яйцем", а не е „білыпе" або 
„менше" яйцем і т. д.

Та зовсім инакше річ маеться в річевім порядку, д е за
ход и т ь безнастанне повставання (зміна в тяг- 
лости — „іи сопііпио“)«
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Тут заходить такі фази, де субстанціі е в перехо
де в ом у стані, й тому приймають „більше* або „менше". 
Яйце, в якому пташа вже вповні розвинулося, вже е менше 
яйцем, аніж було з початку. А пташа вже е більше птапіа- 
тем, аніж було в перших фазах свойого розвою. Мертве 
людське тіло е тим менше людським, чим більше розклада- 
бться. А в ембріоні людське тіло е тим більше людським, 
чим більше розвиваеться, т. зн. приймае організацію люд- 
ського тіла.

Так падуть усі три аргументи Томи про моментальніеть 
евхаристійного переествлення, а тим самим паде й поняття 
„моментального освячення". Вправді тим не доказано, що 
евхаристійне освячення мусить бути часове, але дока
зано, що воно не мусить бути моментальне, 
а може бути часове. Як у дійсности е, се треба виснувати 
з инших рацій. Якщо тіло Христове через 9 міеяців розвива- 
лося в лоні Преч Діви, то й для евхаристійного тіла не бу де 
се бебесепз, якщо здійснюватйметься в часі.

Для практики рішаючою е та засада, яку ми вже були 
піднесли: що божа сила в процесі евхаристійного освячення 
(як і в инших св. 1 айнах) стосуеться до акці! священослу- 
жителя. Священослужитель вимовляе слова освячення в часі, 
бо инакше й не може (в абсолютному моменті не можна ви- 
мовити ні одно! букви), отже й божа сила переводить освя
чення в часі, т. зн. зиссеззіѵе.

В практиці ми й не потребуем© поняття „моментального 
освячення*. Що більше, воно тут доводило би до нельогічних 
казусових практик, яким противилась би ціла наша душа — 
і чуття і розум.

Припустім, що священослужитель у римській Літургіі 
дійшов аж до слів „Нос езі согриз", і тут урвав, бо зімлів 
чи навіть умер. Чи тим був би хліб освячений, чи ні? Прий- 
маючи моментальне освячення, треба відповіети, що тут ще 
нема ніякого освячення, бо божа сила ще не зачала ді- 
л а т и, отже предложений хліб остав звичайним собі хлібом. 
При такім поняттю божа сила „зачинае" ділати щойно пови- 
мовленню слова „тент", і в абсолютному моменті перево
дить свое ділання.

Одначе христіянська душа, котра не займаеться высо
кими спекуляціями, тільки зважае на те, що в Літургіі ді- 
еться, сей „сазиз" инакше порішиты вона уважатиме предло
жений хліб вже за „освячений", чи в цілости чи не в цілости, 
але всетаки за „святий".

Така спонтанічна реакція христіянськоі душі вповні об
основана.Атже контекст попередніх слів римського канону сам 
собою доповнюе значіння вірваних Христових слів 
„Нос езі согриз*, що тут ходить про Христове тіло.
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На всякий випадок слова римського канону аж до Хри- 
стових слів „Нос езі согриз" (включно) без порівнання 
к о а с ш е, повнійшейяснійше віддають змисл того, що 
діеться в процесі евхаристійного освячення „ех ѵі засгатепіі", 
аніж слова „Нос езі согриз гпешп*, взяті самі про себе. I як- 
що загал катол. теольогів отсі чотири слова вважае за „повну 
і виключну" форму Евхаристіі, а така форма, як Тома Акв. 
каже, зиПісіі ад реііесііопегп засгатепіі" (5ит ТНеоІ. Ш, 
д. 78. агі. 1), так се а іогііогі треба віднести до нашего „са- 
зиз-а".

При поняттю „моментального освячення“ ще куди в гір- 
шім положению була би наша ЛітурИя, де головний консе- 
краційний момент спочивае аж на епіклезі, бо про не!' треба 
би собі думати, і в практиці так до се! справи відноситися, 
що божа сила зачинае ділати щойно з вимовленням остан- 
нього слова в епіклезі (Духомъ) „Святымъ“,а до того моменту 
предложен! дари не підпадають освяченню ні в найменшому 
ступні.

Мимоходом мусимо ствердити, що стилізація епіклези 
не е противна поняттю „моментального освячення", як се Ьі- 
зоѵѵзкі думав: „Лехеіі \ѵі$с зіоѵѵа ерікіеху гладе Ьус зкиіесхпе, 
іо гпизг^ дгіаіас іак яіо\ѵа ріепѵзге, ]ак і озіаіпіе, а гаіет 
рггеізіосгепіе піе одЬуѵгаіоЬу зде іп іпзіапіі".1) Се заклю
чения нестійне тому, що епіклеза не мае стверджуючоі форми, 
тільки депрекативну, а божа сила не мусить (може, одначе 
не мусить) ділати підчас цілого тексту просьби, але щойно 
в останнім моменті і'і закінчення.

і) О. с. Стр. 283.
г) Гл. Служебникъ, С. Петербургъ, 1855, „Извѣстіе учительное*, 

лист скл.

Всежтаки дух нашего літургічного канону (про римський 
ми вже давнійше говорили) противний моментальному освя
ченню. Перед самою епіклезою (в повному ТТ тексті) діякон 
говорить до священика: „Благослови, владико, святий 
хліб". Значить, що Літургія вважае предложений хліб у тому 
моменті вже за освячений, хоч і не оконечно, не в цілости. 
Міг би хтось собі подумати, що прикметник „святий" тут 
ужитий антиципативно — себто з огляду на освячення, що 
за хвильку наступить. Одначе церковна практика противиться 
такому розумінню. Між літургічними приписами іне лише 
нашоТ, але й православно! Церкви) е й такі, з котрих се ясно 
виходить. Н. пр. отсей припис: -Подобаетъ убо, аще слу
жатъ іереи многія, якоже словеса Господня: Пріимите, ядите: 
и Пійте отъ нея вси: и Твоя отъ твоихъ: такъ и И сотвори 
убо хлѣбъ сей:—И еже въ чаши сей—преложивъ Духомъ Тво
имъ святымъ: купно глаголати, а не предварити кое- 
муждо себѣ глаголати особь*.2) ЛьоГічна підстава сього при- 
пису може бути тільки та одна, що божа переествлююча сила
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мчинае ділати від Христових слів, і ділае аж до кінця епі- 
клези. Те саме понятіи становить основу й инших приписав, 
як н. пр. «Аще же въ самомъ причащеніи познаетъ сіе (яка 
вѣсть вТна во святой чаши, точію вода), да изліетъ воду во 
■ный сосудъ, въ чашу же да влТетъ віно и мало воды, гла
голя: И единъ отъ воинъ копТемъ, и прочая, йотъ ело-
• ес ъ начинаетъ: Такожде и чашу по вечери, глаголя.”: 
Піите отъ нея вси“.і) Значить, що освячення зачинаеться від 
Христових слів, а кінчаеться епіклезою.

Збагнути, яким способом сила св. Духа переводить ев- 
харистійне освячення, се людям не під силу. Всежтаки на
тура нашего розуму преться поняти сей процес бодай фигу
ративно, на взір фізичних процесів. Очевидна річ, що такж 
метафізична концепція повинна бути в якнайкрасшій згоді 
з літургічним каноном, бо власне се И ціль, щоби пояснити 
сей канон.

Ось які концепціТ можна би видвигнути:
1) Сила св. Духа зачинае ділати щойно по вимовленню

• станнього слова освячуючого тексту в каноні (чи се 
будуть Христові слова, чи епіклеза, се тут байдуже), і пере
водить освячення в м о м е н т і (чи се бу де абсолютний мо
мент чи звичайний людський, се тут байдуже). А до того 
моменту сила св. Духа безчинна, отже хліб і вино остають 
вповні звичайним хлібом і вином аж до того останнього мо
менту.

2) Сила св. Духа переводить освячення зиссеззіѵе 
й то так, що чимраз більше атомів хліба й вина пе- 
ретворюе в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа. Освячення тут 
розвивалось би квантитативно, і щойно з вимовленням 
останнього слова освячуючого тексту були би всі атоми хліба 
й вина переествлені.

3) Освячення наступав зиссеззіѵе, але з к в а л і- 
тативним розвовм. Від самого початку освячення пере- 
ествлююча сила св. Духа зачіпае всі атоми хліба й вина, 
і Тх сущні прикмети (сили) постепенно замінюе в сущні при- 
кмети тіла Христового і Христово? крови — подібно, як се 
діеться з поживою, шо перемінюеться в кров... 3 вимовлен
ням останнього слова переествлюючого тексту переествлення 
було би здійснене в цілости — під квалітативним поглядом.

4) Освячення здійснюеться комбіновано — і с у к ц е 
сивно і моментально (не в абсолютнім, а звичайн м 
людськім розумінню). Так, як більше слів — зглядно понять 
— спливаеться в одно значіння. (На се треба часу, щоби 
вимовити — зглядно: почути - більше слів, а потім воня 
нагло — моментально — спливаються в одну льогічну син
тезу.)

*) ІЬій. Лист скг
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Переествлююча сила св. Духа від самого початку освя- 

чуючого літургічного тексту зачинае — на взір електрик» 
— „кондензуватися* довкола предложених дарів, з поступом 
есвячуючого тексту чимразбільше проникае пред
ложен! дари, окружаючи й дотикаючи Ух атоми, а при кінці 
•свячуючого тексту нагло перетворюе субстанцію хліба 
й вина в тіло і кров Г. Н. Ісуса Христа (як скондензованаь 
елекгрика нагло замінюеться в іскру).

До того ще треба додати, що переествлююча сила св. 
Духа від самого початку освячення мае предестинацію* 
доконати евхаристійного переествлення, яка предестинація по 
вимовленню Христових слів (також у нашій ЛітурГіУ) стае 
вже абсолютною, і хочби Літургія по тих словах вже 
не могла продовжуватись, то предестинація переествлюючоТ 
сили св. Духа вже мусіла би бути (виі’мково, неправильно> 
здійснена: евхаристійне переествлення було би здійснене, як 
се ми вже згадували.

Тільки отся остання концепція стосуеться до слів і духа 
літургічного канону тай до церковно! практики — тим 
більше, що процес переествлення розвиваеть- 
ся відповідно до освячуючого тексту, отже 
повинен бути анальогічний допроцесульо- 
і* і ч н и х с и н т е з На ГУ підставі можемо зрозуміти, як Цер- 
ква (в нашій ЛітургіТ) на „Твоя отъ Твоихъ" може прино» 
сити Богу хліб і вино в Ух природній формі (як земські 
дари), а всежтаки вважае Тх уже за „святі“, отже за освя- 
чені, хоч і не оконечно. В тім моменті предложені дари вже 
находиться під дотиком св. Духа з абсолютною предестина- 
ціею перетворення в тіло Христове і кров Христову, але 
покищо переествлення ще не е зреалізоване Заходить тут 
та „половична фаза*, яка заходить при всякій субстанціяль- 
яій зміні, а яку так тяжко приходиться людям схопити в И 
властивому вигляді.

Ми тут при кінці наших поясненъ проблеми епіклези. 
Вагітапп у своУй догматиці каже: „Віе ЬізЬегі^еп Ьбзип^з- 
ѵегзисЬе гиг Ерікіезеіта^е ЬеУгіейі^Іеп ѵѵепі^1*.1) А ми до сих 
слів мусимо додати, що при метафізичних і психольо- 
Гічних антиципаціях, що на Зах< ді від початків середних 
віків стали прийматись, а схолястики (особливо св. Тома 
з Аквіну) Ух ще виспеціялізували, убравши Ух у наукову 
форму, проблема епіклези загалом не дасться вдоволяючо зясу- 
вати. Щось мусить упасти: або теорія про повну і виключну} 
форму ЕвхаристіУ, зложену з вісьмох Христових слів, або 
епіклеза ,бо вони взаУмно виключаються. Епіклеза 
мае за собою, як своУ підвалини, історичні факти, всі ЛітурГіУ, 
ясні і певні раціУ психольоГічні і богословські. А теорія про

і) О. с. Стр. 336.
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абсолютну форму Евхаристіі' мае за собою тільки фільосо- 
фічні раціТ, відірвані від Літургіі і і'і духа, і спепіяльне (ви- 
імкове, без загальноТ вартости) психольогічне підложе.

Ми пішли тим шляхом що піддали критичній аналізі 
саме ті фільософічні і психольогічні антиципаціТ, на котрих 
теорія про абсолютну форму Евхаристіі основуеться. Треба 
було деякі засади, дистинкпі'і, зіставлення, поняття, вальори 
опрокинути, а поставити нові — витворити нову пер
спективу. Щойно таким робом проблема епіклези стала 
для нас вповні виясненою.

Та побоюемося, що знайдеться чимало таких, котрі — 
задля засліплюючого привязання до традиційноТ персперктиви 
— не знесуть легко такого перевороту. Одначе на се ми не 
могли зважати, бо се так бувае при всяких переворотах тра- 
диційних поглядів, а Спаситель каже: „правда освободить 
вас“ (Йоа. 8, 32).

**
Само собою розуміеться, що на Заході були й такі (ка- 

толицькі) теольоГи, котрі відступали від науки Томи з Аквіну 
про форму Евхаристі'і. Хоч наша розвідка не мае претенсій 
історичного характеру, щоби жерельно й подрібнійше пред
ставити перипетіі' проблеми епіклези в історіі, то всежтаки 
й для нашоі ціли буде корисно навести бодай найважнійших 
таких представників „відмінно! думки" від загально принято!' 
на Заході.

АшЬгозіиз СаіЬагіпиз (| 1553), домінікэнин, 
архіепископ, визначний теольог, учив, що а) Христос на Тай- 
ній Вечері освятив хліб і вино не своіми словами, тільки вну- 
трішнім актом свое! волі; б) слова „се е тіло мое — се е 
кров моя" не мають переествлюючо'і сили („ѵіз ѵегЬогит"); 
(в на Літургіі Христос здійснюе переествлення на підставі 
свойого завітува ння й угоди, якоі сповнення залежне 
від вимовлення священиком слів установления Тайни Евха
ристіі; г) отже ті слова мусять міститися в літургічному ка- 
ноні; д) Христос на Літургіі перетворюе предложен: дари 
в свое тіло і в свою кров з безмірноі щедрости 
й ласки, чого репбепі-ом з людськоі сторони е епіклеза 
(просьба о переествлення); е) в римській Літургіі епіклеза 
((^)ііапі оЫаііопет) находиться перед Христовими словами, 
тому переествлення наступав зараз по вимовленню тих слів; 
у грецькій Літургіі переествлення наступае аж по епіклезі.

Думку, що Христос на Тайній Вечері освятив хліб і вино 
внутрішнім актом своеі волі, а не своіми словами, вже перед 
СаіЬагіпиз-ом заступали: Руперт, св. Анзельм, Одон 
зСатЬгаі, ІнокентійШ, Інокентій IV, Франц 
<1 е Магопіз, Г а в р и і л В і е 1, Годефрід Рісіаѵіеп- 
5 і з, Дуранд. До них прилучився й СЬеНопіаіпев
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(в р. 1585), архіепископ, який так розумував, шп Христос 
вперед дав апостолам хліб і вино зі словами „возьміть і іжтё“, 
підчас чого хліб уже мусів бути переествлений, а щойно по- 
тім Христос сказав: „се е тіло мое", отже освячення мусіло 
бути доконане вже перед вимовленням слів: „се е тіло мое*.

Ё е и і е п, доминіканин, у своім виданню творів Да
маскина (в р. 17 ’і 5) звертае увагу на те, що грі цькі св. Отці 
приписували велике значіння епіклезі при освяченню дарів, 
і тому відкидае погляд Висаріона, начеб епіклеза просила 
тільки о благодати для причасників.

Антоній АвГустин Тон Вее, бенедиктинецъ, у ви
данню творів св. Кирила ерус. (в р. 1720) ще білыве рішучо 
й виразно підносить вартість епіклези в освяченню. На його 
думку дві причини ділають при переествленню: Христові 
слова, як с а из а е И і с і е и з, і епіклеза, як с а и з а і т р е- 
ігапз. Священослужитель не може нараз відмовити одного 
й другого, тому саиса еИісіепз у грецькій Літургіі чекае 
зі своім діланням, аж стане ділати й саиза ішреігапз. А в рим- 
ській Літургіі, де епіклеза находиться перед Христовими 
словами, саиза еПісіепз сейчас ділае. Той Іёе нарікае — по- 
дібно до Вепаигіоі а: „ѴегЬа йаес (епіклеза) беіотциеге ад 
еНесіиз еисі агізііае іп поЬіз розіиіапгіоз, ессіезіат Іисиіепііз- 
зіто.апіідиіззіто еі сопзіапііззіто ігапззиЬзіапііаііопіз іезііто- 
піо ргіѵаге езі... Іпѵосаііопіз зале іп сспзесгаііспе еисйагізііае 
еНісасіат ригігбапі еззе, еапзрие гоп раіѵат“. 9

Подібно боронив епіклези Ье В г и п, о^аторіянець (в сво- 
ій книжці „Ехріісаіісп бе Іа Меззе , виданій 1729. р.). Після 
нього літургічне освящения здійснюеться „і Христовими сло
вами і молитвою свяшенослужйтеля" без огляду на се, чи 
та молитва (просьба) находиться по Христсвих словах, чи 
перед ними.

Негшапп 8 с Ь е 11 в найнов йпшх часах2) видвигнув 
думку, іно і стну ютъ дві консекраційні фор ми: в ка- 
толицькій Церкві Христові слова, в праюслаЕній— 
епіклеза. В напіій унятській Церкві, хоч наша Літургія 
не ріжниться від Літургіі правосла.Еноі Церкви, консекрацій- 
ною формою також малй би бути Христові слова. Рішаючим 
моментом — після 5с1іе11-а—е спеціальна й виразна інтен- 
ц і я Церкви.

Як богато зерен правди міститься в поглядах тих непри- 
знаних авторів!

Заввага до „івтенціі Церкви", як рішаіочого чинника для 
фсрми Евхаристіи 8сйе11 змішав тут дві відіѵівві віестіі. Пер
ша кьест я е л ітургічно - критична: Як Літургія

х) Цитуе Ьізосѵзкі о. с. С р 57. (в нотці).
г) Неггпапп ЗсНеІІ: КаіЬоІізсЬе Оо^таіік, РабегЬогп 1893. Всі. Ш. 

Теіі 2. Стр. 539.



134

понимае акт освячення? Що е .формою ЕвхаристіІ“ після 
11 л ь о г і ч н о Г будови? Власне отся квестія для нас 
важна, бо ми хочемо й маемо саме від ЛітургіТна- 
вчитися правильно освячувати. Друга квестія е 
практично-казуТстична: Як св. Дух, що доконуе 
евхаристійного переествлення, стосуеться до інтен- 
ціісвященослужителя, коли його інтенція 
иеевповні рівнобіжназльогікою о с в я ч у ю- 
чого тексту? Тут відповідь легка: Бог дуже поблажли- 
вий для всякоі людськоі немудрости, якщо вона не походить 
з грішного жерела (з недбалости, з гордости...). I тому мае 
тут застосовання відома засада „ессіезіа зирріеі", а властиво 
„Веи8 зирріеі".

Зсйеіі похибив у тому, що подав відповідь на другу, 
нами сформуловану, квестію — в тій вірі, що подае відпо- 
відь на першу квестію.

V
Православні й епіклвза

Згадувати протестантські концепціі евхаристійного осбя- 
чення нам цілком не по дорозі. Зате для доповнення нашого 
горизонту треба нам подати, як православні теольоги відно- 
сяться до епіклези. В світлі наших поясненъ кождий іх від- 
рух уже буде для нас зрозумілий. Тому й вистарчить сума- 
рично тільки згадати оті відрухи.

Як сказано, православні теольоги підходять до епі
клези з історично-літургічного становища. Се зовсім зрозу- 
міле, бо православні не мають свое! „схолястичноі фільосо- 
фіі*, не мають спеціялышх фільософічних засад, котрі наки- 
дувались би ім то через шкільне виховання, то через авто
ритет, перетягаючи Тх за разом на свое (метафізичне) стано
вище. Оскільки православні в своіх поглядах на епіклезу 
тільки те кажуть, що Літургія, а нічого більше, остільки Іх 
погляди—очевидна річ-поправні.

Вже перед Кавасилэю—віравді тільки принагідно —ви- 
словлювалися про епіклезу Т е о д о р, епископ з Андиди (в 
XII. ст.), і Теодор, епископ з Мелітени (| ок. 1361), при- 
писуючи Ій таке саме значіння, яке приписували ій грецькі 
св. Огці, ба навіть такими самими словами, а саме: що ев- 
харистійне освячення здійснюеться „діа Муоѵ Ѳеоь жаі іѵтеѵ-

— діа тід /лѵаті/г^ еіХоуіад хаі гоѵ ауіоѵ ПѵЕѴ(.іато^ 
Елісроіт^аеш^^).

Супроти сього висказ Ьізоѵѵзк-ого: „Р і е г ѵѵ 8 г у т, кібгу 
рггурі8у\ѵа1 ерікіегіе тос рггеізіосгепіа, Ьуі Теодог, Ьізкир 
2 АпбісІу**,2) е не на місці, бо на якій підставі автор уважае

’) ТЬеойогі Меійепіоіае Е (Ьі с о п 1. VIII. (Мі^пе, Раіг. Огаеса 
СХЫХ, 947 В. 949 В. 953 А. Цитуе кз. Ілзоѵгзкі о. с. Стр 15—16).

3) О. с. Стр. 15.
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сих двох грецьких церковник писателів за таких, котрі епі
клезі приписують силу переествлення, на тій самій підставі 
треба вважати й східних св. Отців за таких, а тоді Теодор
3 Андиди не буде „перший-. (Ьізоѵѵзкі—очевидно—не при
знав, щоби котрийнебудь зі св. Отців приписував якусь силу 
епіклезі в акті евхаристійного переествлення.)

Проблему епіклези, як таку, перший з Греків розгля- 
дав Микола Кавасила (]• 1394), солунський митрополит, 
і щойно через нього справа набрала розголосу на Сході. 
Зробив се Кавасила в своім творі 'Ец/мрыа ъуд кытоѵц- 
уіад в ХХІХ-тім розділі під заголовком (у лат. перекладі): 
„Бе ііз іп диіЬиз Ьаііпі поз гергеЬепбип! 
е і ас! гергеЬепзіопет гезропзіо*. Отсей заго
ловок дуже знаменний: він свідчить, що Греки стали по- 
дрібнійше думати про епіклезу щойно заатаковані ла- 
тинськими теольогами.

Кавасила наводить два закиди, що Іх латинники ставили 
Грекам відносно епіклези: а) що Греки не признаютъ пере
ествлення силою Христових слів; б) що в епіклезі просятъ 
о зайву річ, бо освячення вже здійснилося. Кавасила відпо- 
відае на сі закиди, що на форму освячення складаються два 
чииники: Христові слова і епіклеза. Ані самі слова установ
ления, ані сама епіклеза не вистарчають, щоби переествлення 
наступило. Слова установления маютъ виключно характер 
оповідання і тільки потенціяльну силу, тому
потреба епіклези, котра спонукала би отсю потенціяльну силу 
до акту. Епіклеза не зменшуе сили слів установления, бо не 
ті Христові слова, котрі свищенослужитель вимовляе Ьіс еі 
пипс, довершують перемінипредложенихдарів, але ті самі 
слова, що Iх Христос вимовив на Тайнійве-
4 е р і, і тоді переествили й тепер переествлюють.

Такі великі учителі, як Василій Вел. і Золотоустий, пе- 
реказали нам отсю науку (автор тут мав на увазі передов- 
еім ЛітурГіТ Василія Вел. і Золотоустого), а ніодин Апостол, 
«іодин учитель Церкви не навчав, начеб самі Христові слова 
вистарчали для переествлення. Кавасила вказуе латинникам 
иа молитву „Зирріісез іе го^ашиз* в Тх каноні, яка—на його 
думку—сповняе функцію епіклези.

Митрополит Симеон (|1429), один з наслідників Ка- 
васили, в своТй „відповіди Гаври'ілови пентаполітському* дае 
ярактичну вказівку про важність епіклези. На питания, що 
священикови робити, коли щойно при причастію завважав, 
що освятив порожну чашу, відповідае Симеон, що в такім 
липадку над чашою, наповненою вином, треба відмовити всі 
молитви аж до епіклези включно, бо без епіклези, то! печати 
св. Духа, нема ані переествлення, ані жертв и1).

’) Зітеопіз Т й е 8 за 1 о и і се п 8 і 8 Кезропза ай СаЬгіе-



136

Не потребуем© вже сього доказувати, що отся відпо- 
відь зі становища нашоТ ЛітургіТ, де ходить про конкретне 
освячення після ТТ взору, вповні правильна. Хибною вона бу- 
ла би лиш тоді, якби ТТ розуміти в абсолютнім значінню: що 
епіклеза в кОждій ЛітургіТ мусить бути саме така, як у на- 
шій ЛітургіТ (на тому самому місці, мусить відноситися до 
св. Духа, мусить бути розвинена...).

На ф л ьо р е н т і й с ьком у Соборі (1439. р.) зій- 
пілися представники східноі й західноТ Церкви лице в лице, 
і дійшли до порозуміння в усіх спірних квестіях, крім у кве- 
стіі" про епіклезу. Греки сею квестіею властиво були заско- 
ч е н і, бо вона не містилася в програмі спірних точок, але 
виступила припадково при диспуті про безквасний хліб; як 
пите Ьізоѵѵзкі (сі слова для нас дуже важні): „гаи\ѵагу1і 
О]со\ѵіе Іасіпзсу, 2е піе іуіко со до таіегр, аіе і со до іогту 
ЕисЬагузі]і г62пі зі^ Козсібі §гескі од 1асіпзкіе§о, §ду г р о 
8 1 о \ѵ а с Ь и з і а п о\ѵ і епі а ргозі Во&а о гезіапіе 
ОисЬа 8\ѵ. сект ргхетіапудагдѵѵоііагпусЬ 
ѵ с іа I о і кгеш.СЬгузіиза Рапа"1). Дотого Греки 
не мали про акт евхаристійного переествлення настільки роз- 
виненоі і скристалізованоТ думки з готовими фільософічними 
засадами, зіставленнями й дистинкціями, як ТТ мали латин- 
ники, й мусіли обмежуватися на ЛітургіТ і традиціТ. Квестія 
дозрівала для них щойно підчас Тх диспут і нарад на Соборі. 
В Тх виступах так і видно незгармонізованість п о- 
г л я д і в (поодиноких епископів), нерішучість і н е до- 
повідження останнього слова.

Іет РепіароШапит (ѴІі^пе, Раігез Огаесі СЬѴ, 830—952. Цитуе 
Еізо^ѵзкі о. с. Стр. 17).

Ъ О. с. Стр. 17.
2) Мапзі, о. с. XXXI. Стр. 1003.

В першій своТй заяві, яку зложили чотири митрополита 
(між ними й киі'вський I з и д о р) тільки в своТм імени (бо 
від решти епископів не мали уповажнення), Греки позірно 
пристали на толкования епіклези в дусі латинських теольогів: 
„Раіегі поз діхітиз, рег Паес ѵегЬа ігапззиЬзіапііагі засгит 
рапет еі Негі согриз СЬгізіі; зед розіеа, диетадтодит еі 
ірзі дісіііз ДиЬе Ьаес регіеггі рег тапиз запсіі ап^еіі іиі іп 
зиЫіпіе аііаге іиит“, да еі поз диодие огатиз дісепіез, иі 8рі- 
гііиз Запсіиз дезсепдаі з и ре г поз, еіеііісіаііппо- 
Ьіз рапет кипе ргеііозит согриз СЬгізіі іиі, еі диод іп са- 
Іісе ізіо езі ргеііозит зап^иіпет СЬгізіі іиі, ігапзтиіеідие 
ірза Зрігііи Запсіо зио, иі Гіаі соттипісапііЬиз іп рищаііопет 
апітае...“2) Стилізація така, що ніби виходило би, що в еш- 
клезі просимо тільки о плоди Преев. ЕвхаристіТ в нас, а не 
о переествлення. Одначе стилізація виразно не виключае 
просьби о переествлення, ба навіть—скрито - супонуе ТТ. Оче-
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видно, що латинська сторона не могла вдоволитися такою 
заявою то задля П приватного характеру, то задля неясности.

Папський теольоГ Іван Тиггесгетаіа, домініка- 
нин, з приказу папи (Евгенія IV.) мав дискусію про „форму 
ЕвхаристіГ на двох явних засіданнях Собору. Він—річ ясна 
-• придержувався науки св. Томи з Аквіну, й жадав, щоби 
отся точка також була поміщена в декреті уніТ, на що й папа 
погоджувався. Але грецький цісар, Іван ПалеольоГ, і грецькі 
епископи ніяк не хотіли пристати на се.

3 грецькоі сторони промовцем був Ізидор, киівський 
митрополит.1) Він оправдував цісаря й епископ в, що вони не 
хочуть пристати на письменну заяву: Атже через стільки ві- 
ків Греки відправляли ЛітурГію не инакше, як нині, а від 
часів Василія й Зологоустого до нині ніщо в іх Літургіі* не 
змінилося, чомуж отже тоді, .коли Греки були в едности 
з Римом, ніхто не робив Тм закидів, а щойно тепер латин- 
ники жадають від них, щоби оправдалися зі своі'х консекра- 
ційних слів? Греки завсіди вірили, що те, що довершуе Тайни, 
се Господні слова, а по вимовленню тих слів священик про
сить св. Духа, щоби зволив його слова зединити зі словами 
Христовыми. Христові слова се паче насіння; насіння для 
зросту і видання овочу потребуе світла, тепла й вохкости— 
а так і Христове слово потребуй священика, престола й мо- 
литви, то! наче роси, конечно!" до зросту і видання овочу. 
Тому, що Греки, навіть прості люди, погрджуються в тім 
з латинниками, нема ніякоТ потреби поміщувати отсю точку 
в декреті уніГ; а для усунення всякого підозріння й сумніву 
Греки готові зложити устну заяву..

Зіткнулись тут Схід і Захід, і зовсім не здавали собі 
собі справи з того, як далеко відстають від себе іх .способы 
думання, які власне в тій проблем! найвиразнійше виступають.

Тиггесгетаіа відповів Ізидорови що Христових слів не 
можна порівнювати з насінням, що вони мають повну силу, 
й не потребуютъ ніяких умовин і молитов для свойого успіху, 
бо вони е „зегто ѵіѵиз", що ділае й без престола, без риз 
і без молитов, щоб тільки священик вимовив і'х з належною 
інтенціею..

Колиж Греки всетаки не змінили свойого погляду, а ці- 
сар навіть взивав до повороту, і вже здавалося, що цілий 
Собор розібеться, папа згодився на устне тільки зложення 
декляращі. Сю деклярацію зложив Висаріон в імени всіх 
присутних Греків, у якій сказав: „.. бісітиз Ьгеѵііег: поз 
изоз іиіззе Зсгіріигіз еі зепіепіііз запсіогит Раігчт, со&позсеп- 
іез еі аѵітасіѵегіепіез Гга§і1ііаіет Ьитапі зепзиз... зргеііз Ии- 
тапіз іпѵепііз.. диопіат а б отпіЬиз запсііз сіосіогіЪиз Ессіё- 
зіае, ргаезегііт аЬ Шо Ьеаііззіто Лоаппе Сйгузозіото, диі по-

’) Ізидор був родом Грек.
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Ьіз поііззітиз езі, аидітиз ѵегЬа йотіпіса еззе іііа диаети- 
іапі еі ігапззиЬзіапііапі ранет еі ѵіпит іп согриз ѵегит СЬгі- 
зіі еі зап§иіпет, еі диод іііа ѵегЬа діѵіпа Заіѵаіогіз отпет 
тшіиіет ігапззиЬзіапііаііопіз ЬаЬепі, поз ірзит запсііззітит 
досіогет еі ііііиз зепіепііат зедиітиг де песеззііаіе14.1) Видно, 
що тут останне слово не доповіджене. Греки придержуються 
догляду Золотоустого — але як толкувати сей погляд у по- 
дробицях? Чи так, як латинські теольоги, чи так, як грецькі? 
Еізоѵѵзкі виразно завважуе, що на Соборі „и ѵѵЦкзхозсі іео- 
Іо^бѵ ^гескісЬ ргхеѵѵа2аіо гдапіе, іе ерікіеха, ]е±е1і піе ]езі 
рагз еззепііаііз іогту копзекгасуіпе], іо ргхупаітпіе] ]езі соп- 
дісіо зіпе диа поп*?)

I з того приводу робить закиди Грекам, що в них був 
,Ьгак згсгеге] іпіепс]і до гаѵѵагсіа ип]‘і“; що вони заслонюва- 
лися повагою Отців і східних Літургій „Ьех §ЦЬ8хе§;о \ѵпі- 
кпіепіа \ѵ тузі іусЬіе О)с6\ѵ і ѵѵ дисЬа зѵѵусЬ Іііиг^і]*; а до 
того: що „г роіесепіа сезагга ипікаде згсге^біоѵѵеі дузкизр над 
ерікіегц**.3)—-БілыпоІ іроніТ автор мабуть не міг видумати для 
грецьких учасниківна фльорентійському Соборі, але рівночасно 
Я для себе самого!

Авжеж для думаючого ясно,що то не епископи в тій справі 
слухали цісаря, (який не був ніяким теольогом, і не міг визна- 
ватися на субтельній квестіТ про епіклезу), але цісар слухав 
Іх, а вони тільки заслонювалися цісарем—у тій трагічній си
туаціи Закиди, що іх з обсягу сеі квестіі Тиггесгетаіа робив 
Грекам, в дійсности відносилися не до Греків. як схизмати- 
ків, тільки до грецькоі Літургіі, як тако Г. 
Зрозуміли се грецькі епископи й дали сьому вислів устами 
митрополита Ізидора. Так, а не инакше, стилізуе сі закиди 
Я сам Ьізоѵѵзкі: „2аи\ѵа2у]і О]со\ѵіе іасіпзсу, ге піе іуіко со 
до таіег]і, аіе і со до іогту ЕисЬагузі]і гбіпі зі^ Козсібі 
^гескі од 1асіпзкіе§о, ^ду2 ро зіоѵѵасЬ изіапоѵѵіепіа ргозі Во^а 
о гезіапіе Висііа зѵу. сеіет рггетіапу дагбѵѵ оііагпусЬ \ѵ сіаіо 
і кгеѵѵ СЬгузіиза Рапа*. Хтож то тут „просить"? Грецькі те
ольоги, оскільки викладають віру? Ні, се сама Літур- 
гія просить, бо така, а не инакша, Т Т стилі- 
з а ц і я™ стилізація, що незмінена переховалася від Золотоу
стого й Василія Вел., а Василій виразно згадуе, що не па- 
мятае ані він, ані його сучасники, хто зі святих і'І уложив 
і Ім переказав... отже сягае апостольських часів. А саме Ва
силій каже: „Хто зі святих оставив нам на письмі слова епі- 
млези, що приходять при переествлюваню (ёлі ту аѵадеі^еі) 
хліба ЕвхаристіТ і чаші благословенна? Миж не вдоволяемоея

х) МаЬПІоп: Мизеит Иаіісит, Рагізііз 1687. Т. I. р. 2. Стр. 243. 
Шит. Ьізом'зкі о. с. Стр. 22).

а) О. с. Стр. 24.
’) ІЬШ. Стр. 25.
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тими (словами), котрі навів Апостол, або Евангеліе, але пе
ред і по (тих словах) відмовляемо ще инші—як такі, що ма
ютъ велику силу для містеріТ, котрі ми одержали з неспи- 
саноТ науки ?) СвоТми словами Ілзоѵзкі дае свідоцтво, що 
наглядне й правильне розуміння епіклези е лиш таке, яке не 
даеться погодити зі схолястичною наукою про форму Евха
ристіТ.

По виголошенню Христових слів, по «Твоя отъ твоихъ*  
грецька Літургія (а так само всі східні ЛітурГіТ) в епіклезі 
називае предложений хліб „хліб сей", і просить Бога, 
щоби він перетворив сей хліб учесне тіло 
Христове. Всякі засади льогіки, герменевтики, психольоГіТ 
і граматики дозволяютъ се місце тільки так розуміти, я к 
читает. Слово „хліб*  не приходить тут само про себе, але 
в зіставленню зі своею опозиціею, якою е „тіло Христове", 
і так усяка двозначність слова „хліб*  через те виключена. 
Так само слово „сотвори*  через отсю опозицію абсолютно 
ясне. Таке е льогічне правило, що слова щойно через свою 
опозицію дістають вповні ясне і точно опреділене значіння. 
Епіклеза се просьба о переествлення Ьіс еі пипс—і не лише 
просьба, але заразом і сакраментальна акція: хрестне зна- 
меновання предложених дарів. Всяье инакше толкования се 
безсильне перекручування тексту—задля метафізичного упе- 
редження.

*) І)е ЗріпЧи Запсіо 27, 66 (Міепе, Раігез Сгаесі XXXII, 188). Еі- 
8О«8кі Іо. с. стр. 121—124) задав собі немало клопоту, щоби ніби до
казати, що тут „иЬосгпіе піеищірііѵиіе хагпасга Вахуіі, хе зіоѵѵа „и Аро- 
§Іо1а і ЕѵѵатщеІіасЬ" хамгагіе таід тос копзекгасуігщ".—Разом з нн- 
шими молитвами в каноні—сопсесіо; без тих молитов— пе^о. Зате най- 
виразнійше зазначуе Василій, щоепіклеза мае „велику силу“ отже 
ие „значіння", але „силу") в акті переествлення, а схоластична наука 
про форму ЕвхаристіТ се виключае.

I стояла перед грецькими епископами на фльорентій- 
ському Соборі ось яка трагічна альтернатива: або остати вір- 
ними своТй ЛітурГіТ, перенятій від Василія Вел. і Золото■*  
устого і незміненій, або пристати на схолястичну науку про 
„форму ЕвхаристіТ*,  й попасти в різьку суперечністьзі своею 
Літургіею, зрадити И... Для представників грецькоТ Церкви, 
яка незвичайно привязана до свое! традиціТ, вибір був ясний, 
хочби й за ціну зірвання Собору. Грецькі епископи мусіли 
се розуміти, що ніякі фільософічні засади й концепціі, хочби 
які блискучі, не можуть бути такі міродайні, як Тх старинна 
Літургія; і коли ті засади й концепціи йдуть у розріз з Тх 
Літургіею, то Тх ніяк не можна приняти...

I сьому дали Греки вислів у декляраціі, що ТТ зложив 
Висаріон: „...бісітиз Ьгеѵііег: поз изоз іиіззе Зсгіріигіз еі 
зепіепЫз запсіогит Раігит, со^позсепіез еі апітабѵегіепіез 
іга^ііііаіет Ьитапізепзиз... зргеііз Ьитапіз іпѵепііз
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(відкинувши людські видумки)“. Останні слова без сумніву 
відносяться головно до схолястичноТ науки про форму Евха* 
ристіТ. Ні одним словом грецькі епископи не даютъ зрозу- 
міти, що пристаютъ до сеі схолястичноТ науки, зате виразно 
зазначують, що вони е одноТ думки з Іваном Золотоустим. 
Очевидно тут представники грецько'Г Церкви мали на увазі 
передовсім Л і т у р Г і ю Золотоустого. Якнебудь і де
небу дь висловлювався Золотоустий про Христові слова (хо
дить тут головно про його „Ое ргосііііопе Либае"), то а ргіогі 
ясно, що він не міг через те попасти в суперечність зЛітур- 
Гіею, бож саме ЛітурГія е засадничим викладником його по- 
гляду на функцію Христових слів і епіклези в літургічному 
каноні. Власне тим своТм покликом на Золотоустого грецькі 
епископи забезпечили себе, щоби не попасти 
в суперечність зі своею Літургіею.

Думает про се, й просто сльози тиснуться на очи, що 
в нашій уніятській Церкві майже до зера змаліло отсе розу- 
міння великих творців фльорентійськоі уніТ. А Елзохѵзкі каже 
про них, що вони заслонювалися повагою Отців і східних 
Літургій „Ъег ^^Ьзге^о Аѵпікпіепіа ѵѵ тузі ІусйЗе О]сб\ѵ 
і ѵѵ бисйа зѵѵусй 1ііиг§іі“!

Міг би хто доказувати, що справа з епіклезою не пред- 
ставляеться так трагічно, як ми і'Т тут виложили. Авжеж на 
фльорентійському Соборі Тиггесгетаіа не жадав від Греків, 
щоби вони змінили текст свое! ЛітургіТ, щоби инакше с п об
няли евхаристійне освячення, аніж дотоді сповняли, тільки 
щоби инакше розуміли перебіг того освячення. Так само 
від нас, нинішніх уніятів, ніхто не жадав і не жадае чогось 
иншого, й ешклеза стоТть йена рушена в нашій ЛітургіТ. На- 
віть поодинокі латинські автори, з ви’імком таких рідких, як 
Каизсйеп, не жадають від нас усунення епіклези з ЛітургіТ. 
Що більше, деякі навіть з ентузіазмом висловлюються про 
ешклезу, як н.пр. і сам Ьізоѵѵзкі: „Г4іе изііѵѵас, аіе \ѵу]‘а§піс 
Я іггеЬа'1) (як колиб творці літургічного канону укладали 
молитви на те, щоби Тх вірні не розуміли, й щоби Тх 
могли зрозуміти щойно по видуманню поплутаних теор й і по 
переученню стосів книжек!). пОіо ргаѵѵбгіѵѵіе тізіггоѵѵзкі це- 
піаіпу і рзускоіоцісгпіе пгазабпіопу зрозбЬ, \ѵ ]акі Козсібі 
8\ѵ. гаротосц ерікіегу рггесізіаѵѵіа 8\ѵут бг’аікот ]ак па]- 
ргхузЦрпіе] піеисйѵѵуіпе іа]етпісе, бокопапе ѵѵзгесктосц В023 
ѵѵ ]ебпут тотепсіе".2)

’) О с. Стр 29\
2) іыа. Стр. 316.

Та се тільки формальна правда. А річева правда така, 
що схоластична наука про форму ЕвхаристіТ й епіклеза, як 
уже сказано, взаТмно виключаються. Признати схоля- 
стичну науку про форму ЕвхаристіТ се зна-
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г и т ь попасти всуперечність з пашою Літур- 
ч і е ю — невідклично. Пригадаймо собі, скільки то схід- 
них Літургій латинські місіонарі „справили'* так, що „вира- 
дирували** в них епіклезу, бо вона Тх разила, заваджала ім. 
А в нас чи нема нічого подібного?

Чимжеж е той наш загальний звичай, що вірні на Лі- 
тургіТ встаютъ від клячання саме перед епіклезо.ю, 
— чимжеж він е, як не чинним протестом проти епі- 
клези (що ніби освячення вже скінчилось, а епіклеза е зай- 
вим додатком)?і 6 в нас священики, що епіклезу бігцем від- 
мовляють, щоби чимскорше „позбутися іТ, бо вона „зава- 
джае“. Инші знов мають неспокійну совість, бо догматика так 
каже, а Літурпя (епіклеза) инакше. Роздор—тай годі! Су- 
проти того воно зовсім не дивне, що той, хто твердо при
став до схолястичноі науки про форму Евхаристі'і, підсувае 
вихід з трагічного положения: викинути епіклезу (Русснак)...

Але де поділась традиція східних Отців, творців фльо- 
рентійсько! уніі? Або то може нинішнім уніятам уже не 
вільно займати становища тих Отців, і боронити ц і л о с т и 
свое! Літургіі? Яка догма сьому противна?

Марко Евгеніи (і* 1451), ефеський митрополит, 
звісний ворог фльорентійсько ’і уніі (був на Соборі у Фльо- 
ренціі, але не хотів підписати декрету уніі'), по поворот! до 
дому написав трактат про евхаристійне освячення, де вповні 
пристае до Кавасили. Висаріон (| 1472) до смерти остав 
вірним уніі (був кардиналом) і також написав трактат про 
евхаристійне переествлення („Эе 88. Еисйагізііа* еі диіЬиз 
ѵегЬіз Сіігізіі согриз сопіісіаіиг"), де старався грецький по- 
гляд якнайбільше зблизити до схолястичноі науки, щоби за
держати й тенор схолястичноі науки і важність епіклези.

Позірно се йому й удалося, і численні латинські тео- 
льоги, старші й новійші, між ними й польські: Віісхехѵзкі 
і Еізоѵѵзкі, „вважають його пояснения за наймудрійше. Ви
саріон приймае моментальність евхаристійного освячення, але 
з одно! сторони вказуе на те, що Церква хоче вірним роз- 
винено (драматично) представити акцію евхаристійного освя
чення, тому в своіх молитвах (з освячуючим характером) 
звертаеться до всіх трьох Божих осіб зокрема, хоч у дій- 
сности освячення е спільним ділом Преев. Тройці; з другоі 
сторони Висаріон вказуе на те, що священик не може тих 
молитов вимовити в одному моменті, тому треба ті молитви 
так розуміти, якколиб були висказані водному 
момент і—р азом з Христовими словами: „...орог- 
іеі (іпѵосаііопез)... поп Іашдиат іи іетроге і п я ио біеипіиг, 
веб Іапщиат іп іетрэге рго я ио біеипіиг ііа іпіеііщеге, ас 
зі іетриз іііисі тапегеі тіпітеяие (ШПиегеі... Сит щііиг рго 
іетроге іп яио іііа Вотіпіса ѵегЬа сіісипіиг, іпѵосаііопез еііат
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розіегіогез ііапі еі а<1 ІІЫ геіегапіиг іетриз, ргоіесіоеі е о- 
дет Ьаес ірза сіісіа еззе іе троге ехізіітапсіа «ипІ“.х)

Якщо критично поставитися до погляду Висаріона, то 
иоказуеться, що він зовсім не е в згоді зі схоластичною на
укою, а дотого він не розвяьуе трудности. Вправді Висаріон 
каже: „ірза (ѵегЬа Пошіпі) дитіахаі, еі поп засегсіоіаіез рге- 
сез, іапіит ориз сопНсеге бісепба зипі* *. 8) Але як він се ро- 
зуміе? Якщо слова Христові разом з иншими освячуючимн 
молитвами, так се не е згідне зі схолястичною наукою. А як
що Христові слова, самі про себе, так тоді нема ніякоТ раціГ, 
щоби епіклезу підтягати під той момент, коли священик ви- 
мовляе Христові слова. Дальше стоТть квестія: Чи в тому 
моменті, котрий Висаріон мае на думці, освячення в цілости 
вже доконане, чи ні? Якщо так, то епіклеза вповні зайва, 
й знов нема ніякоТ раціі підтягати П під той момент. А якщо 
ні, то сей момент треба пересунути з Христових слів на епі- 
клезу, чого й сам текст ЛітургіТ домагаеться, бо Христові 
слова наводить тільки в історичнім звязку, а щойно в епі- 
клезі підтягае Іх під значіння Ьіс еі пипс.

') Мігпе, Эе Засгатепіо ЕисЬагізНае (Раігез Огаесі ЕХХХІ, стр. 
320).

’) ІЬШ.
•) Кезропзит ргітит Раігіагсііае (Ніегетіае) рго Аи^изіапа Соп- 

іеззіопе. ЁіЬег ииі ѵосаіиг іисіех ѵегііаііз. Ьірзіае 1758. Стр. 49.
*) ІЫі. Сір. 189, 111.

Зрештою, як ми переконалися, нема ніякоі стійноі раціі, 
щоби процес освячення підтягати під один момент.

По фльорентійському Соборі православні саме в наслі- 
док контроверзіі із латинниками переймили від латинників 
поняття про „моментально переествлення" та про „форму Евха- 
ристіГ — вправді не в здефініованій формі (як се е в латин- 
ннків) і навіть не вповні ясно, всежтаки остільки, що п і д 
тим кутом стали реаГувати на схолястичну 
науку. I стали — в опозиціі до католиків — акцентуватм 
саме епіклезу, начеб уважали Н за „форму Евха- 
р и с т і і“, а Христові слова залишали наче в тіни.

6 р е м і я II, царгородський патріярх (1572—1594), в сво- 
іх відповідях протестантам каже, що евхаристійне перееств
лення здійснюеться епіклезою і л а с кою с в. Духа. 
В першій відповіди: „еі пипс іпѵосаііопе еі ^гаііа отпіроіея- 
ііз ііііиз засгогит гііиит апіізііііз Зрігііиз, засгагит ргесаііо- 
пит еі біѵіпогит огасиіогит іпіегѵепіи рапіз циісіет іп ірзиж 
Оотіпі согриз, ѵіпит ѵего іп ірзит Эотіпі зап^иіоет соп- 
ѵегШиг еі ігапзтиіаіиг”.8) У другій відповіди: „іпѵосаіо е( 
зирегѵепіепіе запсіо Зрігііи зирга отпет паіигае гаііопеп» 
Ігапзтиіапіиг іп согриз еізап^иіпет СЬгізІіѴ) Подібно акцен- 
туе епіклезу „Православие ісповідання вірн*  
Петра Могил и, киТвського митрополита (1633—1646),



ш
к огре ісповідання Синод у Ясах (1643 р.) признав за згідие 
а «рою православно! Церкви. На питания: „рцоі гечиігипіяс 
ад тузіегіиш?* — там стоіть відповідь: „Тгіа: таіегіа де- 
Ьііа, зісиіі зипі адиа, рапіз, ѵіпит еіс. ]ихіа гаііопет ту- 
аіегіі; деіпде засегдоз гііе огдіпаіиз аиі ерізсориз; Іегііо іи- 
*осаііо8рігііиз 8апсіі еііогта ѵегЬогит., 
рег сщае ѵігіиіе 8рігііиз 8апсіі засегдоз сопзесгаі тузіегіиш,, 
сот іпіепііопе деЬііа ад сопзесгапдит*?) Бачимо, що Мо
гила оперуе словами „таіегіа" і „Гогта* на лад схолястиків. 
На питания про Тайну Евхаристі! слідуе відповідь: „...(^иагіф 
апітадѵегіепдит езі иі засегдоз ЬаЬеаі іаіет іпіепіюпеж 
іетроге сопзесгаііопіз, диод ірза ѵега зиЬзіапііа рапіз еі зиЬ
зіапііа ѵіпі ігапзяиЬзіапііепіиг іп ѵегиш согриз еі зап^иіпеж 
СЬгізіі рег орегаііопет 8рігііиз 8апсіі. Си]из іпѵосаііопеік 
іасіі іит іетрогіз, иі регіісіаі тузіегіит Ьос, огапдо еі ді- 
сепдо: Міііе 8рігііит іиит 8апсіит іп поз еі іп Ьаес рго- 
розііа допа... 8 і а і і т епіт ад Ьаес ѵегЬа Ш ігапззиЬзіаи» 
ііаііо...*8) Про Христові слова нема тут ні згадки! Виглядяв. 
як колиб Могила вважав епіклезу за форму Евхаристі! в та- 
кім значінню, в якім латинські теольоги вважають Христом 
слова за форму Евхаристі!.

Всежтаки нема тут повноі' аяальогіі, бо православна тео
льоги ніколи не посуваються до тс! скрайпости, щоби вчити,. 
що епіклеза е „повною й виключною" формою Евхаристі^ 
та що вона мае переествлюючу силу й без Христових слів 
і навіть поза Літургіею. Хоч отже й говорятъ на лад схоля
стиків, то !х слова треба ипа.сше розуміти. Так н. пр. пише 
Тихон (і 1783), епископ вороніжський і елецький:

«Вопросъ какая форма или совершеніе (Евхаристіи)? 
Отвѣтъ: Словеса сі>т: И сотвори убо хлѣбъ сей честное 
тѣло Хріста Твоего... и тогда хлѣбъ и вино прелагаются 
въ истинное тѣло и въ истинную кровь Хрістову дѣйствіемъ 
Святаго Духа".’)

В опозиці! до латинників, щоби всі консекраційні По
знани пересунути на епіклезу тай щоби літургію підтягнути 
иід «моментальне освячення\ православні — бодай деякі 
і в дечому — «справляли* старинні Літургічні звича!, звязаяі 
з освяченням.

Так Г е рас им II, александр. патріярх, в 1702. р. при
казав Христові слова вимовляти тихо, а епіклезу голосно.* * * 4) 
А боаг свідчить: „...ргоріегеа оріпіопіз Ьи]из аиіогез ѵеі зе-

« Ц.^опіеззюп ОгПюбохе де Ріегге Мо^ИІІа, (ехіе ІаНп іпёдй. 
гопііі. ІпзЩиіит Огіепіаііит Зіидіогит. Коі.а 1927. Сто. 56.

«] ІЬід. Стр. 61—62.
Сочиненія Преосвящ. Тихона, епископа воронежскаго и елей- 

Изданіе II, Москва 1860. О тайнѣ святой Евхаристіи, стр. 9. (Цит» 
Русснак іа стр. 65.)

4) Гл. Ьізомгзкі о. с. Стр. 275.
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аиасез а сопіасііз зіѵе тіззаІіЬиз ІіЪгіз еі еисЬо!о§ііз, ^иіЬи8 
роіиегипі, еаз аЬгаззегипі гиЬгісаз, циае засегдоіі 
Ьепедісііопе ад сопзесгаііопет ѵегЬіз Ботіпі іасіепдат ргае- 
ѵіа иіі ргаезсгіЬегепі, пе иЬі Ьепедісііопіз іасіае сегіііидо ех- 
іагеі іпдиЬііаіит зиЬзесиіае сопзесгаііопіз ЬаЬегеіиг аг^итеп- 
іит“.1) Ходить тут передовсім про усунення хрестних 
знаменованъ підчас евангельських слів про Христа: 
„благословивъ, освятивъ, преломивъ", які знаменовання в ста- 
ринних грецьких Літургіях були в звичаю, а по фльорентій- 
ському Соборі православні стали іх опускати (нині всі пра
вославіи опускаютъ і'х). Замісць тих рубрик уведено нову, 
що по епіклезі каже священослужителеви робити три глибокі 
поклони.

’) Сіоаг }асоЪиз: ЕисЪоІо^Іоп зіѵе КИиаІе ОгаесогитѴепеіііз 17оЗ. 
ІЧг. 129 (Цит. Ьізоѵѵзкі о. р. Стр. 274.)

2) О. с. Стр. 33.
3) О. с. Стр. 69.
♦) О. с. Стр. 58.

Очевидно православні перевели ті всі інновацГі головно 
в тій практичній ціли, щоби показати, що предложен! дари 
по виголошенню Христових слів ще не е освячені, й не на- 
лежиться ім почитания, як Богу. Алеж тим затерли вони ясні 
познаки сукцесивного освячення, якому чесна христіянська 
старина — тому, що відносилася до тексту Літургіібез 
усяких упереджень, дала найкрасше свідоцтво саме 
хрестними знаменованнями, як підчас епіклези, так і підчас 
евангельських слів про Христову акцію на Тайній Вечері.

В XVII. ст. між деякими православними богословами на 
Украіні, а відти також на Московщині, приймився схоля- 
стичний погляд, що форму Евхаристіі становлять Христові 
слова, — очевидно в наслідок польських впливів. Бі- 
зоѵѵзкі про се каже: яМеігороІ)а кі]о\ѵзка, таіка сегкид го- 
зуізкіе] ах до XVIII хѵіеки \ѵіегху!а і исхуіа х^одпіе хпаик^ 
козсіоіа 1асіпзкіе§о“.2 3) А Русснак: „Изъ нея (книги Григорія 
Мирковича: „О времени пресуществленія св. даровъ**, гл. 111.) 
почерпается подлиное русское ученіе, приписывающее 
пресуществленіе ч. даровъ всегда словамъ Спасителя14.8) 
Сі автори виходять від заложения, що східна Церква так само, 
як західна, до роздору вірила, що Христові слова, самі про 
себе, без епіклези, освячують предложен! дари, а щойно 
по роздорі православні теольоги, щоби відріжнитися від за- 
хідноі теольогіі, стали инакше вчити. Русснак так і пише: 
„Ученіе св. Матери Церкви о видѣ св- Евхаристіи какъ пре
емство (дідицтво) сохранилось и на Востокѣ. Но нѣсколько 
столѣтіями позже между богословами восточними несоедине- 
ными возникла мысль (но это не по мысли восточной цеокви) 
о томъ, что формою св. Евхаристіи не только слова Спаси
теля, но и такъ называемий епиклезисъ былъ".4)
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От ложна антиципація робить чоловіка сдіпим навіть на 
факт, то перед його очима. Авжеж се знае кождий наш 
інтелігент, що в Академій Петра Могили в XVII. ст. учили 
схолястичноі' фільософіі, що саме в тих часах православні 
Украінці приймили чимало латинських церковних звичаТв 
і поглядів. До тих поглядів належала також теорія про 
„форму ЕвхаристіГ. Визнавці сеі*  теорі'і між православними 
богословами на УкраІні навіть оперували схолястичними тер*  
мінами „шаіегіа*,  „Іогтаа, „іпіепііо*  (як се ми вже бачили 
також у самого Петра Могили), а се недвозначно вказуе на 
жерело.

*) Вичериуючо] описав отсюборотьбуГригорій Марковичъ: 
О времени пресуществленія св. даровъ. Вильна 1886,

Гл. Мнрковнчъ о, с. Стр, 81.

В другій половині XVII. ст. звелася на Украіні Й Мо- 
сковщині завзята боротьба за схолястичну науку про 
форму ЕвхаристіІ і проти неі. *)  До приклонників схоластич
ного погляду належали: Інокентій Гізель, Симеон 
Полоцький, Сильвестер Медведев, Інокен
тій Монастирський, Димитрій Туптало, ро- 
стовський митрополит, і ин. До противників належали: Е п і- 
фаній Славинецький, монах Е в т и м і й, а Ім на по- 
міч прийшли 1685. р. два грецькі монахи, браття Л и х у д и, 
Йоанікій і Софроній (вислані східними патріярхами, щоби 
ратувати загрожену православну науку на Руси). Перемогу 
віднесли Лиху ди, що ясували евхаристійне переествлення 
в дусі Кавасили. Синод у Москві 1690. р.під клятвою заказав 
читати твори Медведева, а на нього, як непослушного сина 
православноЩеркви, що уперто пропагував „латино-польські 
ідеГ, кинено анатему. В рік пізнійше Медведева стято (був 
обжалований, що належить до заговірників проти царевича 
Петра), але й Лихуди скінчили сумно, бо і'х (в 1701. р.) за
слано до іпатіівсько-костромського монастиря.

3 оригінальних доказів, що і’х находимо в згаданих пра- 
вославних визнавців схолястичноі науки про форму Евхари- 
стіУ, варта навести ось які: Медведев арГументуе, що 
словами Христа дійсно переествлюеться хліб у тіло Христове, 
а вино у кров Христову, бо слова священика 
котринвчмовляё іхзамісць самого Христа, 
ие були би правдив і, якби по вимовленню слів „се € 
тіло мое —- се е кров моя*...  хліб остав хлібом, а вино ви
ном?) Наша відповідь: Христові слова в ЛітурГіТ наводиться 
в історичному звязку, і — як такі — вони не мають того 
значіння, що Іх річевий еквівалент м у с и т ь находитися 
Иіс еі пипс; щойно епіклеза (в нашій ЛітурГіІ) підтягае ті 
слова під значіння Ьіс еі пипс, і тоді вони стаються правди- 
вими у відношенню до предложених дарів.

ІѲ
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Димитрій Туптало арГументуе: .Римляни освячу- 
ютьХристорьми словами, а що Іхосвячення важне,отжс пере- 
ветвления доконують Христові слова... В ЛітурГіях стоіть 
пр вед Христовыми словами .благодаривъ, благословивъ, освя
тивъ", ег^о — ѵегЬа СЬгізіі зипі іоппа*.х) На сі аргумента 
не потребуемъ да вата ніякоі відповіди, бо вона вже міститься 
в нашему зясованню проблеми епіклези.

Новійші православні теольоги нічого нового не вносить» 
у пояснения епіклези з православного становища. Пишутъ про 
евхаристійне переествлення без вичерпуючих метафізичних 
дистинкцій і зіетавлень, тому Іх погляди ще не е виспеція- 
лізовані до кінця.

Так одні приймають, що освячення зачинаеться 
Христовими словами, а кінчаеться епіклезою: .по 
ученію православной Церкви пресуществленіе св. даровъ 
только начинается со времени произношенія этихъ словъ 
Спасителя,а окончавается оно въ то время, когда священникъ 
трижды благословляя св. дары...-1)

Инші приймають, що переествлення зачинаеться 
іцойно початковими словами епіклези: „Коли 
починаеться в Літургіі переествлення і коли докінчуеться? — 
Переествлення зачинае здійнюватися в ЛітурГіТ тоді, коли 
священослужитель починае молитися: „ниспосли Духа твоего 
Святого на ны...“3)

Загал православних не признае Христовим словам .пере- 
ествлюючоі сили“, а Мальцев признае И, але на свій лад 
(подібно, якТоиІіёе): „Іп йенІѴогіеп, шіі депеп бег Негг Ше 
Ьеіііееп СеЬеішпіззе зеіпез ЬеіЬез ипд Віиіез еіп^езеігі пат, 
І8і еіпе аПтЗсЬЩе Кгаіі ОоПез ѵегЬогееп, діе 
бигсЬ діе НегаЬкипК дез Ьеіі. Оеізіез іиТоІ^е дег Ерікіезіз 
гиг \Ѵігкзаткеіі ѵігсГ. *)

Все те без метафізичноі підбудови, тільки отак .на око . 
Всі засадничі консерватисти люблять абсолютизувати свое 
становите- I православні теольоги, переняті духом засадни- 
чого консерватизму, то менше, то білыпе виразно абсолюти- 
зують свое іеторично-літургічне становище. Так н. пр. твер
дить Мальцев: „УѴепп іп дег гбшізсЬеп Меззе даз Сіеоеі 
„Зирріісез го^атиз" пісЫ ѵогЬапйеп, аисЬ піепі ап- 
дегѵѵеіі еіпе п а с Ь дет Еіпзеігип&зѵогіеп зіе- 
йепде Ерікіезіз егз е 1 гі ѵйге,зо тйззіе діе огНю-

‘) Гл. Марковичъ о. с. Стр. 243. .
’) Алексѣй Лавровъ: Записки по предмету Закона Божіяго, мо- 

еква 1914. Стр. 48.
3) Смирнов-Петрович: Изложен* хриштянске православие вере. 

Загреб 1892. Стр. 122.  лпп ~
*) Аіхіоз Маісеж: Ьііиггікоп, Вегііп 1892. Стр. 427.
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дохе отіепіаІізсЬе КігсЬе деп гбтіэсйеп Меззкапоп Ь е а п- 
зіапдеп8.1)

1) Аіех. Маісемг: Віе Закгатепіе сіег огіобох. каНіоіізсЬеп Кігске 
дез Могцепіапбез, Вегііп 1898. Стр. СЬХІ.

2) Ильинъ: Къ проблемѣ Литургики въ Православіи и Католи
цизмѣ. В книжці: Россія и Латинство. Сборникъ статей. Берлинъ 1923. 
Стр. 201.

3) Зі зроаумілих причин я всі такі місця доцільно оминав.

А Ілін таки категорично твердить: „Главнѣйшимъ изъ 
этихъ искаженій, дѣлающихъ Римскую Литургію б е з у м о в- 
но непріемливою для Православія, надо отнести изчез
новеніе въ литургическомъ чинопослѣдованіи призыванія Свя
таго Духа на предлагаемые Дары т. наз. Эпиклизиса“.2)

А се, як ми бачили, не е стійне.
Схолястичний погляд на „форму" Евхаристіі тому та кий 

сильний, бо мае доподробиць розвиненуметафі- 
зичну підбудову.

Всякий инший погляд, щоби набрав сили, домагаеться 
того самого.

Закінчення
Практичною моею ціллю було:
1) Оборонити нашу ЛітурГію перед тенден

ціею, щоби викинути з неТ епіклезу. По розпаді Австро Угор- 
щини всі уніятські Церкви, що були в тій державі, найшлися 
в нових політично-суспільних відносинах, і — що зовсім зро- 
зуміле — ведеться в них боротьба за нову кристалізацію 
ідей. Обі, противні собі, струТ: латинізм і геленізм, що від- 
вічно нуртують в уніятських Церквах, тепер сильно змо- 
глися. В Галичині, на Підкарпатській Руси і в Югославіі 
(стан румунськоТ греко кат. Церкви мені невідомий) л а т и- 
нізація бере верх — не тому, щоб загал духовенства за
ступав його, тільки тому, що ті, котрі заступають його, ма- 
ють більшу власть у Церкві. Або власть з уряду (як н. пр. 
епископ супроти священиків, священик супроги вірні’х), або 
бодай власть моральну: приклонники латинізму своТ поняття 
й інноваціТ завсіди представляютъ як „висший (правдивий, чи- 
стий) католицизм*, заслонюються всякими авторитетами, 
й трудно з ними боротися. (Взір такоі нерівноі боротьби 
ілюструе собою також отся розвідка: о. Русснак використо- 
вуе всю моральну силу католицькоІ Церкви для своеТ по- 
зиціТ, й воюе не так льогікою, як власне тою моральною си
лою;3) а моя позиція прикра й незавидна.) Заходить поважна 
небезпека, що в недалекій будучности латинізм тим способом 
здобуде рішучу й загальну перевагу в уніятських Церквах, 
а тоді з цілою певністю зможеться й спокуса, щоби вже раз 
рішучо обчистити нашу ЛітурГію від „схизматичних решток"
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(як про се пишутъ деякі польські теольоги)*)>  передовсім, 
щоби викинути епіклезу. Ось такому «безумію® хотів я пе- 
решкодити сею розвідкою.

*) Гл. Кв. Бг. Іап Коггопкіеѵѵісв: КігсЬе ипсі ЗсЬіата іп Роіеп ипсі 
Кизвіапсі. В „КаГНоИкеп-КоггевропЛепг" з 1925 р., ч. 10, стр. 213—217.

а) Содех ЬИигеісив Ессіезіае ипіѵегеае. Сигаѵіі Негт. АбаІЬ, Оа- 
віеі, Т. ГУ. Ъірзіае МбСССЁШ. Стр. 466. в нотці,

Декому може здаватися, що таке побоювання безпід- 
ставне. Одначе психольогічні тенденціі мають свою вну- 
трішню льогіку, й уперто простують до свойого кінця. 
В наших літургіконах перед Христовими словами „Пріимите, 
ядите...® вже уміщено рубрику, що се «словеса освя
щающая и претворяющая хлѣбъ въ Тѣло 
Христово", слова „сіе есть тѣло мое®, „сія есть 
кровь моя” випечатані більшими черенками, а принятий зви- 
чай каже вірним вставати від клячання саме перед епікле- 
зою. Се щойно половичне здійснення тенденціі, противно!' 
епіклезі. При збільшенню латинізаційного курсу отся тен
денція домагатиметься свойого здійснення в цілости. 
Вправді, літургічні тексти, як ми на свойому міс- 
ці в книжці зга ду вали, за для свое!' святости й довгові*  
ковоі традиці!’ не дозволяютъ, щоби іх цілком усувати. Але 
переробити Іх так, щоби дістали зовсім инше значіння, як 
спершу мали, се льогічно рівнаеться іх усуненню. Справити 
епіклезу так, щоби в ній затерти характер епіклези — ось 
се мета тенденціі, що противна епіклезі.

В книжці ми навели ріжні приміри „справлених*  (зн. 
затертих) епіклез, а тут на самому кінці —як остережения — 
підносимо, що й наші галицькі Вірмени (як загалом усі Вір- 
мени уніяти) мають таку „справлену*  епіклезу. Оригінальна 
вірменська епіклеза дуже виразна, зовсім анальогічна до на- 
шоі (з тою ріжницею, що священик т р и р а з вимовляе освя- 
чуючі місця епіклези). А в уніятів Вірмен вона виглядае ось 
як: „Оег Ргіезіег пеі§і зісЬ ипб Ьеіеі зіііі: Ѵ/іг Ьеіеп ап ипб 
ПеЬеп хи Оіг, §йіі§ег боіі, зепбе ііЬег біезе баг^еЬгасЬіеп 
СаЬеп йеіпеп §1еісЬеіѵі§еп ипб §1еісЬ-\ѵезепііісЬеп Ьеііі^еп 
Сеізі. Ег егЬеЬі зісЬ, тасЬі баз Кгеих йЬег біе ОрГег- 
§аЬеп ипб зсЬргісЬі іт Зііііеп: ВигсЬ ѵѵеІсЬеп би біезез де- 
зеепеіе і Вгоі ѵѵаЬгЬаШе хит ЬеіЬе ипзегез Неггп ипб Егіб- 
зегз Леей СЬгізіі тасЬі Ьазі (I). (Вгеітаі ѵѵіебегЬоІі.) 
ІЛпб беп §езе§пеіеп | КеІсЬ ѵѵаЬгЬаііі^ §етасЬі Ьазі (!) 
хит Віиіе ипзегез Неггп ипб Неііапбез Леей СЬгізіі. (ВгеітаІ 
ѵѵіебегЬоІі.) ВигсЬ ѵѵеІсЬеп би біезез еезеепеіе Т Вгоі ипб 
біезеп КеісЬ іѵаЬгЬаііі^ хит ЕеіЬе ипб Віиіе ипзегез Неггп 
ипб Егібзегз СЬгізіі 2етас^^ Ьазі (!), зіе ѵепѵапбеіпб 
бигсЬ Оеіпеп Ьеііі^еп Оеізі”.’) Чи також наша Літургія мае 
дійти до анальогічноі оконечноі „коректури"?
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Для мене се представляеться ніяк не зрозумілою, а просто 
личною річю, щоби „справляти“ первісні східні католицькі 
ЛітурГП саме в !х найсвятійших місцях в імени якоТнебудь 
метафізично! засади. Що перед чим мае уступати й модифі- 
куватися: чи Літургія перед шкільною теоріею? 
чи теорія перед Літургіею? Отся квестія для нас 
уніятів мае практичне значіння, й пекучо домагаеться свое!' 
розвязки. Я подав таку розвязку, яка раз на завсіди лишае 
нашу ЛітурГію — і всі инші Літургі! — в святім спокою.

2) По світовій війні в католицькій Церкві незвичайно 
живими стали старания для позискання східних, незединених 
христіян. Можна сказати, що ціла католицька теольогія роз- 
виваеться нині в тому напрямі. 8і§пит іетрогіз.

I ось хотів я по щирости й в цілости представити за- 
хідним теольогам, які з природы річи е вязані своі'ми тради
ціями (чи на се звертають увагу, чи ні), як виглядае зраціо- 
налізована традиція східно! Церкви — традиція, основана не 
на якихось сепаратистичних тенденціях, тільки на чистій 
Літургі і, яка е католицькою.

Маю таку віру, що я заняв становище східних Отців, 
котрі заключили фльорентійсьу унію. Вони ще не були так 
вишколені в тій проблемі, щоби посміли вдаватися в подрібну 
диступу із західними теольоГами на Соборі. Довго унія му- 
сіла чекати, щоби змогла віднайти й заналізувати Тх недо- 
повіджене „слово". Дотеперішні автори, уніяти, що писали 
про епіклезу, тільки повторювали те, чого навчилися від за- 
х’дних теольогів. Здаю собі справу з того, що становище, 
яке я заняв, деякі назвуть „православным", ідентифікуючи се 
зі „схизматичним", щоби так одним словом „побороти* його. 
Таким а ргіогі відповідаю, що також наша Літургія е „пра
вославною", а всежтаки вона не е „схизматичною". Те, що 
правдиво католицьке, повинно випливати не тільки з західно! 
церковно!' традиці'і, але й зі східно!'.

3) Дотепер написано про епіклезу вже стільки книжек, 
що з них можна би зложити поважну бібліотеку, а вислід, 
як Вагітапп щиро признае, невдоволяючий. Чи не тра
гедія? Атже трудніеть тут не в недостач! фактів, тільки 
в недостаточнім зраціоналізованню фактів. Такий 
стан річи піддае думку: що тут мусить заходити якесь хиб- 
не заложения, освячене традиціею, й тому не
приступно для критично! аналізи. Инакше стільки авторів, 
давнійших і новійших, чейжеж розвязали би загадку епіклези. 
А іеторія розвою природничих наук подае нам численні ана- 
льогі'і, де саме задля хибного заложения нераз через ти- 
сячі літ проблема не могла бути зясованою „до кінця" (от 
хочби згадати астрономічну систему Птольомея, що основу- 
валась на звичайній, як здавалося, наглядній обсерваці! 
иебесних явищ, і систему Коперника).
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Схоластична теорія про форму Евхаристіі розвинулася 
без огляду на структуру східнихЛітургій, 
тому епіклеза й сталася таким „каменем преткновенія* для 
нет. Дотого вона більше вяжеться засадами аристотелів- 
сысоТ метафізики, як структурою римськоі ЛітургіТ. А тому 
яе € вона в ідеальній гармоніі ані з римською Літургіею.

Чи католицька наука мае остати при тій 
заломаній лініІ?Чине ебажа но ютака тео
рія, котрабула бив повній гармоніі з усіми 
Літургіями? Ось се була моя ціль, щоби вишукати таку 
теорію.

Завважую, що я далекий від того, щоби накидувати 
Церкві своі погляди, висказані в тій книжці, а п і д д а ю 
Тхтеольогам під розвагу, заіѵо Ессіезіае 
І и 4 і с і о.

Ч. 786/К. 1929.
Позволяеться печатати.
Від гр. кат. Мнтрополичого Ординаріяту у Львові.

Львів 1. лютого 1929.
| Андрей

Митрополит.
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