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Постанови священного
СИНОДУ

Н а засіданні Священного Синоду 12 листопада 1970 року під головуванням П ат- 
ріаршого Місцеблюстителя Митрополита Крутицького і Коломенського Пимена —

С Л  У X  А Л  И:  Доповідь голови В ідділу зовнішніх церковних зносин Московсь
кого П атріархату, митрополита Ленінградського і Новгородського Никодима про по
повнення братії Руської Духовної Місії в Єрусалимі.

У Х В А Л И Л И :  Призначити ігумена Серафима (Тихонова, з Івановської єпар
хії) членом і секретарем Руської Духовної Місії в Єрусалимі.

Н а засіданні Священного Синоду 1 грудня 1970 року під головуванням П атрі
аршого Місцеблюстителя Митрополита Крутицького і Коломенського Пимена —

С Л У Х А Л И :  Доповідь Преосвященного митрополита Ленінградського і Н ов
городського Никодима, голови Відділу зовнішніх церковних зносин Московського 
П атріархату, про поїздку очолюваної ним паломницької групи до Святої Землі в. 
період з 13 по ЗО листопада 1970 р.

У Х В А Л И Л И :  Доповідь узяти до відома.
С Л У Х А Л И :  Доповідь Преосвященного митрополита Ленінградського і Новго

родського Никодима, голови В ідділу зовнішніх церковних зносин, про заснування 
благочиння Московського П атріархату в Мексіці для керівництва мексиканськими 
православними парафіями, з осередком у м. Мехіко.

У Х В А Л И Л И А .  Заснувати на території Мексіки Благочиння мексіканських пра
вославних парафій у складі Патріаршого Екзархату Центральної та Південної Америки

2. Благочинним мексіканських православних парафій бути архімандриту Іоану 
(Брессінгему), з підпорядкуванням його Екзархові Ц ентральної та Південної Америки.

С Л У Х А Л И :  Доповідь Преосвященного митрополита Ленінградського і Новго
родського Никодима, голови Відділу зовнішніх церковних зносин Московського П ат
ріархату, про причислення до лику святих Автокефальною Православною Церквою- 
в Америці преподобного старця Германа Аляскінського, канонізація якого була від
правлена 9 серпня 1970 року.

У Х В А Л И Л И :  1. Доповідь узяти до відома.
2. Внести святе ім’я преподобного старця Германа, приєднаного до лику святих, 

благодаттю  Божою прославлених, який у Православній Церкві в Америці засяяв, у 
Місяцеслов Руської П равославної Церкви. П ам 'ять його святкувати 27 липня за ста
рим стилем (9 серпня за новим стилем).

С Л У Х А Л И :  Пропозицію Преосвященного митрополита Ленінградського і Н ов
городського Никодима, голови Відділу зовнішніх церковних зносин, про направлення 
до Західноєвропейського та Середньоєвропейського Екзархатів делегації Руської Пра- 
вовлавної Церкви з метою зміцнення братерського та молитовного спілкування, а та 
кож  духовного зв 'язку зарубіж них парафій з М атір’ю-Церквою.

Передбачуваний візит має також  на увазі зміцнення екуменічних контактів з 
християнськими Ц ерквами в країнах Західної та Середньої Європи.

У Х В А Л И Л И :  Пропозицію Преосвященного митрополита Ленінградського і 
Новгородського Никодима схвалити.

2. Послати делегацію Руської Православної Церкви до Західноєвропейського та 
Середньоєвропейського Екзархатів у складі: Преосвященний архієпіскоп Мінський



і Білоруський Ангоній (глава делегації) протоієрей М ихаїл Сирчин, настоятель церк
ви св. мучениці Параскеви в селі Туголєс, Московської єпархії та священик М ихаїл 
Турчин, референт Відділу зовнішніх церковних зносин.

3. Здійснити поїздку делегації в найближчий зручний час.
С Л У Х А Л И :  Доповідь Преосвященного митрополита Ленінградського і Н ов

городського Никодима, голови Відділу зовнішніх церковних зносин, про листування 
з доктором Гарольдом Рау, вашінгтонським представником та виконавчим секретарем 
міжцерковних зв 'язків Церкви Братів у США, що містить у собі обмін думками щ о
до проведення чергової співбесіди між Руською Православною Церквою і Церквою 
Братів на тему «Християнське свідчення й служіння справі миру між народами».

У Х В А Л И Л И :  1. Доповідь узяти до відома.
2. Схвалити пропозицію Преосвященного митрополита Ленінградського і Н ов

городського Никодима щодо продовження співбесід Руської П равославної Церкви з 
Церквою Братів у США.

3. Провести співбесіду на тему «Християнське свідчення й служіння справі миру 
між народами» в місті Києві, в серпні 1971 року, доручивши Екзархові всієї Українї', 
Преосвященному митрополиту Київському і Галицькому Ф іларету здійснити підго
товку співбесіди.

4. Доручити Преосвященному митрополитові Ленінградському і Новгородському 
Никодиму продовжити контакти в справі співбесіди з Церквою Братів США, подати 
на затвердження Священного Синоду склад делегації Руської П равославної Церкви 
на співбесіду та визначити дату її  проведення.

П АТРІАРШ ИЙ М ІС Ц ЕБЛ Ю С ТИ ТЕЛ Ь 
М И ТРОП ОЛИТ КРУ ТИ Ц БКИ И  І КО Л О М ЕН С ЬК И Й  ПИМ ЕН 

ЧЛ ЕН И  СВЯЩ ЕННОГО СИНОДУ:
Митрополит Ленінградський і Новгородський Н И К О Д И М  
Митрополит Київський і Галицький, Екзарх України Ф ІЛА РЕТ 
Архієпіскоп Казанський і Марійський МИХАЇЛ 
Архієпіскоп Тамбовський і Мічурінський ІОНАФАН 
Єпіскоп Полтавський і Кременчуцький Ф ЕО Д О С ІЇ!
Керуючий справами М осковської П атріархії 
Митрополит Таллінський і Естонський АЛЕКСІГІ

П О В І Д О М Л Е Н Н Я  

про засідання Комісії для підготовки Помісного Собору 
Руської П равославної Церкви 1971 р.

28 грудня 1970 року, під головуванням П атріарш ого Місцеблюсти- 
теля, Комісія для підготовки Помісного Собору Руської П равославної 
Церкви 1971 року прийняла такі ухвали:

1. Враховуючи велике духовне значення Тройце-Сергієвої Л аври  
в житті Руської Православної Церкви й виходячи з можливостей, які 
Л авра  має для організації та роботи Помісного Собору, — провести 
Помісний Собор Руської Православної Церкви в Тройце-Сергієвій 
Л ав р і  у період від ЗО травня по 2 червня 1971 року.

2. Чин інтронізації обраного на Помісному Соборі Предстоятеля 
Руської Православної Церкви — Святішого П атр іарха  Московського 
і всієї Русі — відправити в день святкування Владимирської ікони 
Божої Матері в Московському П атріарш ом у Богоявленському соборі 
З червня 1971 року.

3. Визначила: а) представництво від єпархій Руської П р аво слав 
ної Церкви на Помісному Соборі 1971 року (квота), б) порядок ви
борів членів Помісного Собору в єпархіях Руської Православної Ц е р 
кви на зборах кліру та мирян.

4. Прийняла: програму Помісного Собору та пов’язаних з ним 
заход ів  ЗО травня — 6 червня 1971 року.

5. Прийняла рішення направити Предстоятелям Помісних П р аво 
славних Церков, главам і представникам інославних Церков та керів
никам міжнародних християнських організацій запрошення прибути 
на Помісний Собор почесними гостями Руської П равославної Церкви.

Комісія прийняла згідно з наведеними рішеннями відповідну по
станову і визначила дату наступного засідання.
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Ц Е Р К О В Н Е  Ж И Т Т Я

НА РО К О ВИ Н И  З  ДН Я  КОН ЧИ НИ СВЯТІШ ОГО П А Т Р ІА Р Х А  АЛЕКСІЯ

П рийш ла весна 1971 року. В блакиті небес легко пливуть величні 
бані Успенського собору Тройце-Сергієвої Лаври.

Л а в р а  преподобного Сергія. Скільки священних переживань і ду
мок викликає саме ім'я її! Як приваблює воно наше віруюче серце, 
скільки історичних подій і осіб пов’язано з цією славетною обителлю! 
А рік тому тут, в Л авр і,  Руська П равославна Церква, її ієрархи, ду
ховенство й миряни з глибоким сумом прощалися з покійним своїм 
Святішим П атріархом, щирою молитвою проводжаючи його «в путь 
всея землі».

В храмі Всіх святих землі Руської під Успенським собором тепер на 
мармурі величного патріаршого надгробка відбиваються теплі вогники 
свічок і лампад, осяваючи образ Спаса і слова: «Христос Воскресе!».

Слова вічної надії, радості, віри...
Святіший П атр іарх  Алексій глибоко вірував у життя вічне і з а 

ради нього обрав для себе путь церковну. І вся ця велика путь слу
жіння Святішого П атр іарха  Христу була виразом цієї найглибшої та  
найщирішої віри.

Коли згадати  основні періоди життя Святішого,— всі вони це під
тверджуватимуть.

Раннє дитинство, паломництво з батьком до Преподобного, пер
ша літургія в Троїцькому соборі, що закарбувалася  в пам'яті на все 
життя. Ліцей, благодатний старець законовчитель і перший церковний 
послух у храмі — паламарство. Нарешті, після ліцея, університету 
й короткої військової служби — духовна академія, незабаром черне
чий постриг, священний сан і майж е сімдесят років священнослужіння.

Хоч, міркуючи по-людськи, перед ним замолоду стелилася блиску
ча світська кар 'єра і все було за неї, але шляхи Промислу Божого й 
веління серця були інші.

Усе життя віддано Господу!
П еред очима всіх очевидців Святішого — його постать. Він вели

чаво простий, глибоко духовний, весь вираж ає  свою віру, пронесену 
крізь довгі роки. Кому Господь дав  бачити П атріарха Алексія, роз
мовляти з ним, брати участь з ним у відправах, бачити його в обста
новці офіційних прийомів, у подорожах і, особливо, в келійній атмо
сфері, — знають, якою винятково багатою й багатогранною була осо
ба П атріарха.

Але завж ди  і всюди він, насамперед, був благоговійним служи
телем олтаря Господнього. Ієрархом. Ц е визначало все. Богослужін
ню н алеж ало  перше місце в житті Святішого Отця, а келійна молитва: 
була початком і завершенням кожного дня його життя. Особисті кімна
ти П атр іарха  були осяяні іконами та священними зображеннями. Ч а 
стина з них — особисті святині, які обачно зберігалися все життя. 
Б атькова гробова ікона, постригальний образ, ікони преподобного 
Сергія і святителя Алексія. Ікони Б ож ої Матері — «Знамення» Новго
родська; «Скоропослушниця» — образ, перед яким митрополит Алексій 
із сльозами молився в блокадному Ленінграді в своїй келії, в Ни- 
кольському соборі, а після молитви збирав осколки снарядів біля
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свого письмового стола, на якому лежали аркуші нового, ще незакш- 
ченого рукопису-відозви до пастви на тимчасово окупованій ворогами 
території.

Ікони святителя Николая та мучеників Іоана воїна й Трифона і 
багато, багато інших його ікон та книг з особистими замітками, ви
писками, книг — супутників і помічників у довголітніх трудах ректора, 
епіскопа, митрополита, Патріарха.

Святіший Алексій особливо, по-своєму, і завжди сам улаштовував 
свої оселі та хрестові храми. Тут церковність напрочуд гарно поєдну
валася з тонким естетичним смаком, а глибока побожність до святині 
виявлялась у найсуворіших
вимогах  ̂ порядку, зразкової $ 0*' /р

туватн для його служіння, за- 
здалегіть готуючись до нього.

Святіший Владика, доки міг. 
служив дуже часто. Віруючі
Москви пам'ятають ці патріарші відправи в соборі, в Лаврі, в мос
ковських парафіяльних храмах, у хрестових церквах.

Святіший Патріарх любив відвідувати храми і в иебогослужбовии 
час. Регулярно, звичайно перед подорожами, він бував «у Іверської», 
у Воскресенському храмі в Сокольниках, та «в мученика Трифона». 
щоб помолитися перед святинями.

А від 1946 року не минало місяця, щоб Святіший Священноархі- 
мандрит не відвідував свою улюблену обитель, Тройце-Сергієву Л ав
ру. Сюди він прагнув завжди, і все тут було йому дороге й близьке, 
особливо древній Троїцький собор, де спочивають мощі преподобного 
Сергія. Приїжджаючи до Лаври й залишаючи її. Патріарх неодмінно 
молився перед мощами преподобного Сергія.
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Богослужіння Святішого Алексія відзначалися особливим, непов
торним характером. Велична простота і щирість, нічого зайвого і 
особистого. В цих відправах вираж алась  правдива церковність, без 
будь-яких домішок показного й зовнішнього. Ц е було втілення віри та 
благоговіння до святині, страху Божого. Ц е була жива традиція, що 
йде з глибин руського П равослав ’я.

Церковний рік П атр іарха  був насичений відправами, пам ’ятними 
днями Церкви й днями, поєднаними з особистими подіями й людьми. 
П атр іарх  завж ди  щодня поминав дуж е багатьох померлих, й ого  по- 
м'яники містять безліч імен. Молитві за  померлих Святіший надавав ду
ж е  великого значення і неухильно відправляв богослужіння в дні п а
м'яті близьких йому людей.

Н а молитовному правилі П атр іарх  звертався з благанням до б а 
гатьох святих. Він запровадив для себе звичай перед сном і вранці з 
чотками поминати святих, молитися за живих і померлих.

П а м ’ять Святішого до останніх днів його життя зберігала повну 
ясність. П атріарх  любив розповідати про людей і події церковного 
життя, далекого й близького минулого. Святіший був чудовим опові
дачем, він говорив образно, живо, підкреслюючи яскраві деталі.

Володіючи іноземними мовами, П атріарх  був дуже чутливий до 
рідної мови. Рукописи його показують, як  уваж но він опрацьовував 
тексти своїх послань та інших творів. П атріарх  завж ди помічав невдалі 
ф рази  й слова в документах, які надходили до нього на затвердження.

Велике життя Глави Руської П равославної Церкви не віддаляло 
його від сучасності. Він завж ди  жив у реальній дійсності, чуйно реагу
ючи на проблеми наших днів. Крім внутрішньої та зовнішньої д іяль
ності Церкви, П атр іарх  Алексій завж ди стежив за життям країни, 
щодня переглядаючи багато газет і журналів. Святіший виписував 
нові видання, дуж е багато читав.

Усім відомо, як ставився покійний Первосвятитель до справи з а 
хисту миру на землі, вважаю чи це своєю справою. Гідною подиву 
була широта інтересів П атр іарха. Він взагалі був людиною дуже спо 
стережливою і, можна сказати, заінтересованою в сучасності. Святі
ший помічав і бачив усе, що його оточувало, все його цікавило, і він 
дивувався, коли зустрічався з неуважністю інших.

Пригадуючи тепер різноманітні риси духовної постаті покійного 
Святішого П атр іарха ,  ясно бачиш, що високі властивості його, як 
людини та архіпастиря, були обгрунтовані насамперед на його вірі 
в Бога  і на його відданій любові до Православної Церкви та Вітчиз
ни. Велика обдарованість особи П атр іарха  Алексія, його всебічна куль
тура і освіченість поєднувалися в нього з глибокою християнської 
смиренномудреністю і правдивим патріотизмом.

...Богомольці, відвідуючи Л авру , моляться тепер і при могилі по
кійного П атр іарха  за упокій його душі із святими. І молитва ця, мо
литва всієї Руської П равославної Церкви, це — синівська данина 
любові й вдячності до людини, яка понад чверть віку стояла на висо
кому посту Патріарха Московського і всієї Русі.

Протоіерей Алексій Остапов. 
професор Московської духовної академії.

З  Ж И Т Т Я  Є П А Р Х І Й

Відправи Екзарха. 31 січня. Н еділя 33-тя по П 'ятидесятниці. Божественну л і
тургію і всеношну напередодні високопреосвященний Екзарх України відправляв у 
Володимирському кафедральному соборі м. Києва.

7 лютого. Н еділя про митаря і фарисея. Всеношну і Божественну літургію ми
трополит Філарет відправляв у Володимирському кафедральному соборі у співслу-



жінні соборного причту і возз'єднаних з Православною Церквою священнослужите
лів Львівсько-Тернопільської єпархії: протоієрея о. Барана Петра, настоятеля Воскре- 
сенської церкви в Винниках (передмістя Львова), протоієрея о. Кошеля Стефана, 
настоятеля парафії с. Застави та прот. о. Кошеля Петра, настоятеля парафії с. Хлів- 
чани, Львівської області. На літургії Екзарх України висвятив диякона Вячеслава 
Гершоиа на священика.

Новорукоположсиий ієрей Вячеслав Гершон і співслуж нтелі-протоієреї з 
Львівської єпархії оо. П. Кошель, С. Кошель і П. Баран приймають благосло

вення митрополита Ф іларета.

12 лютого. Собор трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та 
Іоаиа Златоустого. Всеношну й Божественну літургію митрополит Філарет відправ
ляв у Хрестовій Трьохсвятительській церкві.

14 лютого. Неділя про блудного сина. Всеношну й Божественну літургію висо- 
копреосвященний Екзарх правив у Володимире!,кому кафедральному соборі.

15 лютого. Стрітення Господнє. Напередодні всеношну і в день свята Боже
ственну літургію з освяченням води митрополит Філарет відправляв у Володимир- 
ському кафедральному соборі у співслужінні преосвященного Саввн, епіскопа Перс- 
яслав-Хмельницького, вікарія Київської єпархії.

21 лютого. Неділя м'ясопусна, Страшного Суду. Всеношну і Божественну літур
гію високопреосвяшенннй Екзарх України правив у Володимирському кафедрально
му соборі. На літургії митрополит Філарет висвятив на диякона Веніаміна Тиського.

Вінницька єпархія. 1-го листопада 1970 року архієпіскоп Вінницький і Брац- 
лавський Аліпій відправив Божественну літургію в кафедральному соборі. На лі
тургії владика рукоположнв диякона Иосифа Голимбієвського на священика.

Після відправи архіпастир звернувся до нововисвяченого та богомольців з по
вчальним словом. В своїй промові він відмітив,, що молитва, коли в церкві відправ
ляється таїнство священства, особливо благодатна для всіх присутніх, тому що дар»  
Святого Духа поширюються і на висвячуваного, і на всю Церкву.

Далі архієпіскоп підкреслив християнські та громадянські якості новорукопо- 
ложеного священика. Він з дитинства відвідував храм Божий, брав участь у цер
ковному читанні та співах. Був учасником Вітчизняної війни, має поранення.

На закінчення внсокопреосвященний Аліпій закликав усіх віруючих піднести свої 
молитви, щоб Господь допоміг новому Своєму служителю бути гідним носієм бла
годаті Божої, ревним благовісником заповіданого Господом миру та любові, щирим 
молитвеником перед святим Престолом.

З почуттям духовної радості усі богомольці підходили до нового священика, 
цілували хрест в ного руках, поздоровляли та приймали перше ієрейське благословення.
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Дніпропетровська єпархія. У січні 1971 року, преосвященний. Антоній, епіс
коп Сімферопольський і Кримський, відвідав кілька парафій Дніпропетровської єпар
х ії, якою він управляє. Православні люди урочисто зустрічали й вітали свого архі
пастиря. Н а всіх архієрейських відправах було багато молящих, які уважно слухали 
проповіді владики і приймали його благословення.

13 січня, напередодні празника О брізання Господнього і святого Висилія Ве
ликого, епіскоп Антоній завітав до Свято-Покровського кафедрального собору м. З а 
поріж ж я. Н а паперті соборне духовенство зустріло архіпастиря «со славою», а в 
храмі настоятель, протоієрей Леонід Ш айдевич виголосив вітальне слово. У день пра
зн и ка Божественну літургію владика відправляв з соборним і заштатним духовенством.

15 січня, в день п ам ’яті преподобного Серафима Саровського, преосвященний 
Антоній відправляв Божественну літургію в Свято-М иколаївському храмі м. Запо
р іж ж я, на острові Хортиця. У зворушливому слові владика згадав) труди й подвиги 
преп. Серафима.

У неділю, 17 січня, епіскоп Антоній відправив Службу Божу, а напередодні все- 
доінну, в Александро-Невській церкві м. Мелітополя.

У навечір'я Богоявлення і на саме свято, а також  і у суботу по Богоявленні 
(ввечері), архієрейські відправи були в Свято-Троїцькому кафедральному соборі, а в 

•неділю по Богоявленні —в Трьохсвятительській церкві міста Дніпропетровська. У 
понеділок,' 18 січня, зранку в соборі після вечерні з літургією св. Василія Великого 
>був відправлений Богоявленський чин освячення води, а ввечері—всеношна. У вівто
рок, 19 січня, на празник Хрещення Господнього, після Божественної літургії, в якій 
'брали участь, як і на всеношній, соборні й заш татні священнослужителі, чин вели
кого водосвяття відправлявся на соборному цвинтарі.

20 січня, в день Собору Іоана; Хрестителя, епіскоп Антоній відправляв у Свято- 
Вознесенській церкві м. Кривого Рогу і на Божественній літургії звернувся до бо
гомольців із словом про премудре піклування Бож е про, наше спасення.

Н а всеношній в суботу, 23 січня, архіпастир, висвітлюючи в своєму слові зна
чення церковного священства, закликав духовенство ревно служити Ц еркві Христо
в ій  і справі зміцнення миру на землі. Ранком, 24 січня, в храмі Трьох Святителів пі
с л я  Служби Бож ої архіпастир говорив про важливість проповіді для нашого спасення.

Івано-Франківська єпархія. Архієпіскоп Івано-Франківський і Коломийський 
Иосиф відвідує п араф ії своєї єпархії, відправляє в храмах Божественні літургії,, ко
ж ного разу  звертається з промовою до віруючих, повчаючи та укріпляючи їх у пра
вославній. вірі та благочесті, закликаючи молитися за  мир у всьому світі.

Захоплено в день храмового празника — Архістратига М ихаїла, 21 листопада 
1970 р., високопреосвященного Иосифа зустрічала парафія м. Снятина, де він 12 
років був настоятелем і благочинним. Владику вітав настоятель церкви та благо
чинний прот. В. Дорош. У відправі архієпіскопу співслужило духовенство благочиння.

8 січня 1971 р., в день Собора Пресв. Богородиці, архієпіскоп Иосиф відвідав 
лараф ію  в м. Коломиї, де його радісно зустрічали богомольці й духовенство. Хлі- 
‘бом-сіллю привітав архіпастиря церковний комітет, а настоятель парафії прот. 
К- М ихалиха, коломийський благочинний,—• привітальним словом.

З глибокою увагою наприкінці літургії віруючі слухали слово архіпастиря. В 
ньому він закликав усіх присутніх бути вірними св. Православній Церкві і в міру 
своїх сил сприяти1: зміцненню миру в усьому світі.

У неділю, 11 січня, високопреосвященний йосиф  правив Божественну літургію 
■в церкві праведного Иосифа, на Гірці, в м. Івано-Франківську. Архіпастиря словом 
•привітання зустрів настоятель храму, благочинний прот. Д. Валіхновський. Співслу- 
ж или владиці секретар Єпархіального управління прот. Й. Гривнак, прот. В. Дорош, 
•снятинський благочинний, прот. Б. Тарновський, долинський благочинний, прот. 
Н. П аснак та свящ. Ю. Федик. Проповідь після читання Євангелія виголо
сив прот. В. Дорош. Наприкінці відправи до вірних звернувся з повчаль
ним словом високопреосвященний йосиф . Він говорив про велику" різдвяну радість, 
коли Бог послав у світ Свого Єдинородного Сина, щоб в Ньому всі народи зем
л і знайшли радість спасення, душевний спокій і мир. Після уставного многоліття 
т а  молитви «Под Твою милость...» з духовною радістю в серцях богомольці повер
талися додому.

Хмельницька єпархія. 8-го січня 1971 року, на другий день свята Різдва Христо
вого, архієпіскоп Вінницький і Брацлавський, тимчасово керуючий Хмельницькою 
єпархією, Аліпій відправив Божественну літургію в Покровському кафедральному 
соборі м. Хмельницького.

При вході до церкви архієпіскопа зустрів з хлібом-сіллю староста собору, а в 
лрам і — духовенство з настоятелем собору протоієреєм Феодором Поліщуком. Він 
ск азав  привітальне слово. Храм був переповнений богомольцями.

Після Євангелія владика оголосив віруючим Різдвяне послання Патріаршого 
Екзарха всієї України, високопреосвященного митрополита Ф іларета. Послання П а
тріарш ого Місцеблюстителя, високопреосвященного Митрополита Пимена було зачи
тан е о. настоятелем собору напередодні, на перший день свята.

По закінченні літургії архіпастир подав усім богомольцям благословення. В цей 
час хор і всі віруючі співали різдвян? колядки.
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Чернівецька єпархія. Напередодні Нового року, о 9-й годині ввечері, преосвя
щенний епіскоп Феодосій, у співслужінні соборного й міського духовенства, відпра
вив у кафедральному соборі новорічний молебень. Перед тим архіпастир виголосив про
повідь на слова новорічного тропаїря: «Благослови вінець літа благості Твоєя,Господи!»

7 січня, Різдво Христове. Єпіскоп Феодосій з соборним духовенством відправляв 
напередодні всеношну, а в день свята Божественну літургію в кафедральному соборі.

8 січня, на другий день свята Р іздва Христового, преосвященний Феодосій на 
Божественній літургії висвятив соборного диякона Георгія Ковальчука в сан ієрея.

9 січня, на третій день свята, владика, у співслужінні соборного духовенства та 
деяких оо. благочинних, які прибули привітати архіпастиря з празником, відправляв 
Божественну літургію в кафедральному соборі.

13 січня, напередодні свята Обрізання Господнього і пам 'яті св. Василія Вели
кого, єпіскоп Феодосій відправив всеношну, а в день празника Божественну літургію  
в кафедральному соборі.

19 січня. Богоявлення Господнє. Всеношну напередодні і в день свята Божествен
ну літургію преосвященний Феодосій правив у соборі. Після літургії відбувся хре
сний обхід довкола собору і на східній стороні його, біля спорудженого «Й орда
ну», відправлялося велике освячення води.

20 січня, в день Собору св. Іоана Хрестителя, єпіскоп Феодосій відправляв Б о
жественну літургію в Предтеченській хрестовій церкві (на хорах кафедрального собору).

Чернігівська єпархія. 15 лютого 1971 р., Стрітення Господнє. Всеношну напередо
дні свята преосвященний Володимир, єпіскоп Чернігівський і Ніжинський, відправ
ляв у Воскресенському кафедральному соборі, а в день празника — Божественну л і
та ргію в св.-Василівському соборі м. Ніжина. Після читання Євангелія епіс

коп Володимир сказав слово на тему 
празника. У проповіді він відзначив, Щ‘> 
всякий християнин, справляючи сьогодні з 
праведним Симеоном і пророчицею Липою 
радість зустрічі з Господом, повинен па
м 'ятати, що йому дано постійну можливість, 
зустрічатися зі своїм Господом. В особис
тому ж итті,— говорив архіпастир, — ко
жен християнин має цю радість у молитві, 
в церковних таїнствах, особливо в таїнст
ві Св. Причастя, в добрих ділах, у допо
мозі людям і т. д. Цю радість маємо і в. 
загальнохристиянському житті. В Церкві 
Христовій ми не тільки зустрічаємося з. 
Господом, але й перебуваємо з Ним зав 
жди, супроводжуючи його протягом усьо
го богослужбового року від ясел Внфле- 
ємських до Єлеонської гори, де Він дав. 
радісне обіцяння: «Ось Я з вами по всі 
дні, до кінця віку!»

Після літургії владика відправив освя
чення води і благословляв богомольців.

18 лютого, день пам’яті святителя Ф ео
досія, архієпіскопа Чернігівського і всієї 
Русі чудотворця. Цього дня минуло 275 
років від дня блаженної кончини святите
ля Феодосія (1696 р.) і 75 років від дня: 
прославлення його серед святих (9 верес
ня 1896 р.).

Своїм щирим служінням Богові й лю 
дям, своїми християнськими чеснотами свя
титель Феодосій світив не тільки для чер
нігівської пастви, він був відомий своїми 
подвигами далеко за межами своєї єпар
хії. Д о останньої хвилини свого життя він 
щиро подвизався за істину П равослав’я Г 
на добро ближнім. Немало зробив тоді 
святитель і для того, щоб затримати к  
спинити примусове ширення унії на Ук
раїні. Успішно він боровся і з різними бу
зувірськими сектами того часу. В житті сво
єму святитель Феодосій здійснював євангель
ські чесноти і показав їх  нам у всій красі.

Всеношну напередодні ювілейного празника пам 'яті святителя Феодосія епіскоп 
Володимир відправляв у Воскресенському соборі. Преосвященному співсужили бла
гочинні, соборне й прибуле на празник духовенство єпархії. Перед полієлеєм був 
відправлений при всенародному, співі акафіст святителю Феодосію.

В день празника була відправлена архієрейським чином Божественна літургія, 
а після літургії — молебень святителю з проголошенням святкових многоліть.
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Святителя.



Х Р О Н І К А

Від 6 по 10 грудня 1970 року в м. Барі (Італія) відбувалася серія співбесід між 
представниками Римо-Католицької та Руської П равославної Церков. Темою дискусій 
була «Роль християнина в суспільстві, яке розвивається». Розмови ці були продов
женням зустрічей, розпочатих у грудні 1967 року в Ленінграді з питань загальної 
тематики соціальної доктрини Римо-Католицької Церкви.

У співбесідах з боку Руської П равославної Церкви брали участь: високопреос- 
вященний Никодим, митрополит Ленінградський і Новгородський, голова Відділу 
зовнішніх церковних зносин Московського П атріархату (глава православної делега
ції) ; протоієрей Л іверій Воронов, професор догматичного богослов’я Ленінградської 
духовної академії; ієромонах Кирило Гундяєв, викладач догматичного богослов'я 
тієї ж  академії; О. С. Буєвський, секретар Відділу зовнішних церковних зносин 
Московського П атріархату; Володимир Котьолкін, співробітник Відділу зовнішніх 
церковних зносин Московського П атріархату.

Учасниками співбесід були такі представники Римо-Католицької Церкви: свя
щеник Ієронім Амер (орден проповідників), секретар Секретаріату для сприяння 
християнській єдності (глава католицької делегації); монсиньйор Иосиф Гремійно, 
секретар Папської комісії «Справедливість і мир»; монсиньйор ПІарль Меллер, зас
тупник секретаря конгрегації «Доктрина віри»; монсиньйор 'П 'єро П аван, ректор 
Папського Латеранського університету в Римі; священик Л уї Вуйє, кол. професор: 
католицького інституту в П арижі, екстраординарний професор Браунського універ-і 
ситету в СІЛА; о. Іоан Лонг (орден єзуїтів), завідуючий департаментом східних: 
Церков Секретаріату для сприяння християнській єдності; о. Андре й ооз, співробїт-. 
кик того ж  Секретаріату; о. М ихаїл Арранц (орден єзуїтів), професор Папського 
Східного інституту в  Римі; кардинал Іоан. Віллебрандс, голова Секретаріату для 
сприяння християнської, єдності, був присутній на заключному засіданні співбесід.

Співбесіди проходили у відвертій та сердечній обстановці.
У неділю, 6 грудня, на празник Святителя Николая, високопреосвященний митро-, 

полит Никодим, у присутності католицької делегації, служив Божественну літургію^ 
біля раки Святителя Николая. В ідразу ж  після цього делегація Московського П атрі
архату. на почесних місцях була присутня на урочистій месі, яку правив у Верхній: 
базиліці преосвященний архієпіскоп Енріко Н ікодимо.; Наприкінці відправи католи
цькі й православні священнослужителі обмінялись поцілунком миру біля гробниці' 
святого, який належить до обох традицій і широко шанується як на Заході, так і: 
на Сході.

Перебуваючи в Барі, члени обох делегацій були гостями архієпіскопа Барі в «Ка-; 
за  дель Клеро». Вони відвідали ряд місць цього району, визначних з релігійного та; 
історичного погляду, зокрема, собори в Бітонто й Трані, монастир Б ож ої Матері: 
«делла Скала» в Ночі та Інститут екуменічного богослов'я в Барі.

Д о початку й по закінченні співбесід у Барі делегація Московського П атріар
хату знайомилася з різними релігійно-історичними місцями Італії. В багатьох бази
ліках і храмах Рима члени делегації молилися біля гробниць святих, шанованих 
обома Церквами. Вони також  мали змогу познайомитися з деякими католицькими 
навчальними закладам и Рима. 11 і 12 грудня вони виїж дж али до Равенни й Фло
ренції, де були гостями архієпіскопа Сальваторе Бальдассарі та кардинала Ермене- 
дж ільдо Флоріта.

У неділю, 13 грудня, члени делегації відправили Божественну літургію в ката
комбах Домітілли, а потім були гостями настоятеля і монахів Субіако. 14 грудня 
їх прийняв Його Святість П апа П авло VI.

16 грудня делегація Руської П равославної Церкви виїхала з Рима до Москви.

* * *

7— 10 грудня 1970 року в римо-католицькому центрі «Рікквельд», біля міста 
Брюгге в Бельгії, відбулося засідання Третьої робочої групи Конференції Європей
ських Церков — «Еклезіологічні питання в сучасному європейському суспільстві». 
Від Руської П равославної Церкви в засіданні брав участь настоятель Воскресенсь- 
кого храму в Сокольниках (М осква) прот. П. С. Соколовський.

* * *

12 грудня 1970 року член філіалу В ідділу зовнішніх церковних зносин Москов
ського П атріархату при Екзархові України І. Н. Гуменюк, призначений на посаду 
секретаря Екзархату в Середній Європі, виїхав до місця своєї праці в Берлін, Н Д Р.

* * Нї

13— 14 грудня 1970 року у Відні проходило засідання виконкому Екуменічної 
ообочої групи для інформації в Європі. Н а ньому обговорювалися результати річ
ної конференції, яка відбувалася в жовтні 1970 року, а також  проблеми, пов’язані 
з  перспективою діяльності групи. В засіданні брав участь прот. П. С. Соколовський, 
член виконкому групи.
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16 грудня 1970 року член Відділу зовнішніх церковних зноснн .Московського 
Патріархату, протоієрей Володимир Рожков прийняв групу представників американ
ської громадськості: пані Беннет, п. Ральфа Дональда, члена Союзу примирення 
США і пані Кіріан, представницю організації Руху жінок за мир, які перебували 
б Москві проїздом до Ханоя. * # *

23 грудня 1970 року в Берлін виїхав архієпіскоп Лсонтій (Гудимов), призначе
ний Священним Синодом на посаду Патріаршого Екзарха в Середній Європі з ти
тулом архієпіскопа Берлінського і Середньоєвропейського.

ІНТРОНІЗАЦІЯ Б Л А Ж ЕН НІ Ш О ГО  ІЛЛІ IV, 
П М Р І А Р Х А  АНТІОХІИСЬКОГО ТА ВСЬОГО СХОДУ

25 вересня 1970 року собор епіскопів Антіохійської Православної 
Церкви в Дамаску обрав новим, 165-м Патріархом Антіохійським та

всього Сходу Патріаршого Місце- 
блюстителя Митрополита Алеппсь- 
кого Іллю (М аада).

Того ж дня новообраний Патріарх 
Антіохійської Церкви Ілля IV теле
графно сповістив усім ГІредстояте- 
лям Автокефальних Православ
них Церков про свій вступ на па
тріарший престол. У відповідь на 
це були надіслані поздоровчі теле
грами від Православних Церков- 
Сестер, а деякі з них прислали сво
їх представників на інтронізацію 
нового Антіохійського Патріарха.

Інтронізація була призначена на 
першу неділю після обрання, як це 
передбачае Статут АнтіохійськоГ 
Церкви, тобто на 27 вересня 1970 
року.

На це велике свято Антіохійсь
кої Церкви зібрались архіереї, які 
брали участь в обранні Патріарха, 
багато духовенства з Дамаска та 
інших міст Антіохійського Патріар
хату і представники братніх Право
славних Церков. Від Руської Пра
вославної Церкви учасником тор
жества був виконуючий обов'язки 
представника Патріарха Московсь

кого і всіє Русі при Антіохійському Патріархові епіскоп Подольськиіг 
Гермоген.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ПОМЕРЛИМ

14 червня 1970 року, в день Пресвятої Тройці, відійшов на вічний спокій щи
рий слуга Божий прот. Степан Король. Смерть прийшла несподівано після недов
гої, але тяжкої хвороби.

Протоієрей Степан Король народився 8 січня 1898 року в селі Куропатники, Бе
режанського району. Тернопільської області, в сім’ї священика. В І9Й  р. він закін
чив гімназію, а в 1926 р. духовну семінарію і прийняв священний сан, і з Божою  
допомогою ніс подвиг пастирського служіння 44 роки. На останній парафії в с. Озе- 
ряни, Бучацького району. Тернопільської області, він прослужив 25 років. Покій
ний був одним з перших священиків, які возз'єдналися з Руською Пра
вославною Церквою, і був учасником історичного Львівського собору 1946 р. Щи
ра пастирська праця о. Степана була відзначена високою нагородою — хрестом з 
оздобами. Він був справжнім духовним отцем для своїх парафіян, і за це вони йо
го шанували і іітро  любили.
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У вересні 1969 р. о. Степан пішов на пенсію і переселився в с. Новиця, Ка- 
луського району, Івано-Ф ранківської області, звідки і покликав його Господь.

16 червня труна з тілом покійного була перенесена до церкви. Того ж дня від
бувся похорон. Заупокійну літургію, з участю настоятеля парафії прот. П. Тауць- 
кого, відправив калуський благочинний прот. І. Пелагіцький. Він і сказав проповідь 
про висоту пастирського служіння.

Після чину ієрейського похорону домовину з тілом покійного обнесли навколо 
церкви. Потім похоронна процесія вирушила на цвинтар. Тут, поруч могили батька, 
священика Омеляна Короля, покладено тлінні останки о. Степана.

Віддати останню шану своєму дорогому пастирю приїхало багато віруючих із 
села Озерян. Вони щиро оплакували кончину доброго пастиря , і молили Всевишньо
го за  вічний спокій його душі.

З лютого 1971 р., на 80-му році життя, завершив свій пастирський шлях про
тоієрей Александр Іларіонович Красковський.

Н ародився він 6 жовтня 1891 р. з  селі Малий Листвен на Чернігівщині. З а 
кінчивши Чернігівську духовну семінарію, в 1912 р. прийняв священний сан. П ара
ф іяльну працю він сполучав з учителюванням у жіночому єпархіальному училищі.

В ід 1946 по 1961 рік о. Александр був секретарем Чернігівського єпархіально
го управління, благочинним і настоятелем кафедрального собору.

З а  своє майже шістдесятирічне служіння в священному сані прот. А. Красков
ський одерж ав усі церковні нагороди. В 1958 р. Святіший П атріарх Алексій наго
родив його другим хрестом з оздобами. Д ля  єпархіальних архієреїв він був неза
мінним працівником, бо добре знав єпархію, сумлінно виконував усі покладені аа 
нього обов’язки.

Своїм правдиво християнським життям, високими 
духовними властивостями, уважним ставленням до лю
дей, побожним відправленням богослужінь і пропові
дуванням Слова Божого, християнською витримкою в 
■службових і приватних стосунках з людьми о. Алек
сандр заслуж ено здобув собі щиру відданість і сердеч
ну любов, яка назавж ди залиш ила в їх  п ам ’яті світ
лий образ цього доброго пастиря Христової Церкви.
Перебуваючи за штатом, він завж ди відвідував храм 
Божий і брав участь в архієрейських відправах.

Кончина прот. А. Краісковсвкого була мирною, хри
стиянською. З а  п’ять днів до смерті він маслособору- 
вався і прийняв Святі Христові Тайни. Почувши себе 
трохи краще, побожний старець за  два дні до кончи
ни, в неділю ввечері, ще взяв  участь у читанні ака
ф іста святителю Феодосію Чернігівському, яке очолю
вав преосвященний епіскоп Володимир.

Чин похорону иебіжчика відправляв настоятель 
св.-Воскресенського кафедрального собору прот. Г. Со- 

л о в ’янов при участі соборного причту, деяких благо
чинних і духовенства єпархії. Він ж е вшанував покій
ного надгробним словом.

Н ехай упокоїть Господь в оселях праведних душу вірного слуги Свого, незабут
нього отця Александра!

28 листопада 1970 р. після тривалої й тяж кої хвороби, прийнявши святі таїн 
ства Сповіді та  Причастя, помер другий священик Спаської церкви м. Полтави 
протоієрей Симеон Лобач.

Народився він 1885 року в с. Лобачі, Решетилівського району на Полтавщині. 
На служіння Церкві Христовій прийшов уж е збагачений життєвим досвідом, ви
пробуваний у вірі, в 1943 р. Д о  сам ої смерті пастирське служіння своє проходив у 
меж ах Полтавської єпархії. За  ревну парафіяльну працю мав церковні нагороди; 
остання з них — палиця.

Як пастир о. Симеон був гідний наслідування побожністю церковного бого
служіння, суворою вимогливістю до своїх обов’язків. Чесний і справедливий, відвер
тий і простий, завж ди чулий до потреб ближніх, він користувався прихильністю со- 
пастирів і любов’ю парафіян.

Заупокійну Божественну літургію й чин ієрейського похорону, з благословення 
преосвященного Феодосія, епіскопа Полтавського і Кременчуцького, відправив на
стоятель кафедрального собору прот. Н. Вінцукевич з соборними священиками та 
парафіяльним причтом. Після запричасного стиха він виголосив слово про висоту 
пастирського подвигу і про щирість служіння о. Симеона. Прощальне слово над до
мовиною свого собрата сказав настоятель Спаської церкви прот. Симеон Вітньов.

Проводити в останню путь свого доброго пастиря прийшло багато парафіян і 
ш анувальників покійного. Останню літію біля могили відправив священик Спаської 
■церкви В. Бондаренко.

Мир прахові твоєму, достойний служителю Христової Церкви!
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П Р О П О В І Д І

ВЕЛИКА П'ЯТНИЦЯ

Людство живе тисячі років. З а  цей час історія переглянула та 
віддала в непам’ять безліч тверджень, відкинула багато теорій, від
мітила різноманітні прагнення, почуття, ідеали, різні характери, з а 
писала н а  своїх сторінках імена великих людей, які робили перево
роти в поняттях і вносили реформи в законодавства своїх народів. Були 
й такі, що поневолювали величезні простори, правили розлогими імпері
ями. Світ тремтів від їх сили й могутності та вихваляв їх велич. Але, як 
буря, минула ця сила, а слава і велич з ів ’яли, як  польова квітка.

Д ля  віруючої людини лише один подвиг вічний і лише одна історич
на Особа, одне ім’я вічно сяє, і нема хмари, нема сили, нема тіні, яка б 
змогла затьмарити його. В усі віки, над  темним фоном життя, сві- 
тйться незгасиме світило Голгофського С траж дальця. Н а д  калам у т
ними хвилями житейського моря на вічні віки засяяло  Сонце чистої 
совісті, безмежної любові й правди. Він ще юнаком вр аж ав  книж ни
ків у храмі. Проповідь Його, наче грім, оглушила грішників, які з а 
були, що таке совість. Д уж е швидко Він здобув серця мільйонів лю 
дей. Своїм Божественним світлом Він осяяв і освятив безліч людських 
Душ. Гідний подиву, прекрасний в д ілах  Своїх, незбагненний в ж и т 
ті, незрівнянний в любові й стражданнях. Ніхто в житті не страж дав  
Так глибоко і так  незаслужено, несправедливо, як страж дав  Той, Хто 
народився для того, щоб врятувати людей від вічної смерті.

Минули століття і ми знову стоїмо перед гробом Спасителя, пе
ред страшною подією, яка сталася м айж е дві тисячі років тому. П е
ред нашим розумовим поглядом проходить усе земне ж иття Христа 
Спасителя. Від вифлеємських ясел до Голгофи. Ми почули й о г о  про
повідь, якою Він кликав людей змінити своє життя, прощати помил
ки, за завдане нам зло платити добром і допомагати, в усьому допо
магати один одному.

Своїм Божественним прозрінням Спаситель передбачав невдяч
ність людей, знав, що чекає на Нього, знав, чим заплатять  Й ому лю 
ди за й о го  любов. І все ж  Він не міг пройти повз їх страж дання і 
допомагав їм — хворих зціляв, сліпим вертав зір, а мертвим — ж и т
тя. Спаситель прагнув прикладом Свого життя показати людям, як 
треба жити. Він учив людей не тільки словами, але особистим прик
ладом показував ш лях до мирного, корисного життя.

Багато людей пішли за Ним. А книжники та фарисеї злостували.. 
Вони боялися Спасителя і заздрили йо м у .  Кінець кінцем злоба й з а 
здрість запанували. Використано грубощі, неправду, образи. Навіть  
учні залишили його. А Іуда — один з учнів — зрадив й ого .  З а  ЗО 
срібняків він продав свого Вчителя. Петро, один з найближчих учнів 
Христа, і той тричі відрікся від Нього. Воїстину, тільки Богочоловік 
міг пережити все це!

Народні вожді, книжники й фарисеї, засудили Спасителя на 
смерть і вимагали від П ілата стратити й ого ,  а підкуплений ф арисея
ми натовп галасував: «Розпни, розпни його!..»

Чи був в історії людства прояв огиднішої злоби й підлоти?...
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Христа розп’яли! Він у страшних муках, а мучителі все ще злос- 
тують і знущаються з Нього. Але й тоді, коли Він, на хресті розп’я 
тий, терпить нелюдські муки, не лише тілесні, Він уболівав серцем за 
тих, хто зрадив і розп’яв Його. Його всеосяжна любов не вичерпалась 
у Ньому. У відповідь на знущання, безневинний С траждалець молив
ся: «Прости їм, Господи, бо не відають, що роблять»...

Б р аття  і сестри! Вдивіться в обличчя Божественного С траж даль
ця. Уважно дивіться! Заплю щені очі й о г о  дивляться в душу нашу і 
начебто запитують нас: Д е  любов ваша, Мною посіяна, про яку ви 
так  багато говорите? Д е  віра ваша? Чому душею своєю пішли ви від 
Мене? Забули  страж дання Мої? Любов Мою, повчання і заповіти 
Мої? А дже заради  вас Я страж дав  на хресті, щоб і ви навчилися 
любити і в ім’я любові допомагати і прощати один одному.

Свята П лащ аниця, яка лежить перед нами, — не тільки надія н а 
ша на скору радість і вічне спасіння, вона покладена і на докір усім 
нам. Докір нашій непам’яті, нашому забуттю, жорстокості нашій. 
Господь учив нас любити й прощати; Спаситель навіть ворогам про
щ ав і молився за них, а ми близьких своїх, усіх, пов’язаних з нами 
долею, працею, життям, чи любимо ми їх? Чи не заздримо їм?

З а р а з  усі ми будемо прикладатися до святої Плащаниці. Нехай 
ще ці думки й подібні до них пройдуть перед свідомістю нашою, зво
рушать совість нашу, збудять в нас покаяння і допоможуть перемог
ти найбільшу перешкоду, одержати найбільшу перемогу — перемогти 
самих себе, свою гордість, свою зарозумілість. Коли будемо цілувати 
святу  П лащ аницю , нехай поцілунок наш не буде поцілунком Іуди, 
але як  розбійник благаймо: «П ом ’яни нас, Господи, у Царстві Тво
їм», прости неправди наші! В ім’я страждань Твоїх, дай нам ніколи 
не повторювати їх і не чути Твого докору!

Протоієрей П. Майдачевський

СЛОВО НА ПЕРШИЙ ДЕНЬ СВЯТОЇ ПАСХИ

«Приїдіте... в нарочитом дні воскре- 
сенія Ц арствія Христова приобщимся!» 
(канон Пасхи, п. 8).

Підступ, неправда її насильство розп’яли Христа на Голгофі, при
валили до гробу Його важкий камінь, наклали печатки, приставили 
сторож у і в злобному захваті справляли над Ним перемогу. Та ми
нуло два дні, і на третій —- все це розвіялось: Христос воскрес і з 
Ним воскресли добро і правда!

Р ад іє  сьогодні Свята Ц ерква і кличе всіх до урочистості свята— 
грішних і праведних, багатих і вбогих, знатних і незнатних, усіх вона 
закликає  об’єднатися в її  материних обіймах.

«Усі втішайтесь гостиною віри, всі одержуйте багатство благода
ті», бо «життя торжествує», «прощення з гробу засяяло», «мертвого 
немає жодного у гробі», «для всіх настало спільне царство», «теля 
гостинне таке велике, що ніхто не виходить голодним» (з Огласитель- 
ного слова св. Іоана З л ат о у с т а ) . «Нині вся ісполнишася світа, небо ж е 
і земля, і преісподняя: да празднуєт убо вся тварь востаніє Христо
во» (3-тя пісня канону П асхи).

Н а ш а  П асха ■— не старозавітна Пасха, коли святкувався перехід 
Ізра їля  через Червоне море. Ми святкуємо перехід усього віруючого 
лю дства від смерті до життя, куде веде нас Христос. «Очистим чувст- 
вія і узрим... Христа» не тілесними очима, а очима віри, «і—радуй
теся!— рекуща ясно да услишим» (з 1-ої пісні великоднього канону) 
у  своїх серцях.
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Господь Ісус Христос страждав, як смертний, але Своїми стра
жданнями Він смертне вдягнув у безсмертне, а тому й чоловіка виз
волив від гріха, з ’єднав з Богом. А в єднанні з Богом смерті нема і 
бути не може: «Смерті празднуєм умерщвленіє, адово разрушеніє, 
іного житія вічного начало» (з 7-ої пісні канону Пасхи).

У світлий празник нашо
го єднання з небом усе по
винно бути прощене, все з а 
буте. «Воскресенія день, і 
просвітимся торжеством і 
друг друга обимем, рдем: 
братіє, і ненавидящим нас 
простим вся воскресенієм»
(стихара Пасхи)...

Празник Воскресення 
Христового дає нам напе
ред відчути райське б л а 
женство, вводить у живе 
спілкування з Церквою, на 
небесах вічно торжествую
чою, і ми відчуваємо, що 
Воскреслий Христос з нами 
і землю для пас робить не
бом, щоб усіх пас привес
ти до раю небесного.

В оскресення Господнє.

Увійдімо ж  в радість То
го, Хто казав  «радуйтесь!» 
Н ем ає  тої сили, що подо
лала  б цілком Істину; не
має такої перепони, що 
спинила б навік ходу по 
світу переможної Любові! 
Що може бути світлішого й 
радіснішого, ніж ця віра в 
остаточне торжество Істи
ни, Любові й Добра!

У своїй впевненості в тор
жестві ідеї вічної П равди 
віруючі люди знаходять 
противагу нищівній силі 
особистих невдач. Апостол 
П авло закликає  віруючих: 
«Браття  мої, радуйтесь у  
Господі! Писати вам про 
це для мене не обтяжливо, 
а для вас повчально» (Флп.
З, 1). «Радуйтесь завж ди  в 
Господі, і ще раз кажу: р а 

дуйтесь!» (Флп. 4,4). Усі втішаймось гостиною віри, бо воскрес Хрис
тос! Амінь. А рхієпіскоп Л еонід.
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Н А  З А Х И С Т  М И Р У

МАТЕРІАЛИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МИРНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Засідання М іжнародної Комісії Християнської 
Мирної К онф еренції

К О М Ю Н І К Е

М іжнародна Комісія Християнської Мирної Конференції зібралась, на запро
шення Руської П равославної Церкви, 3—5 лютого 1971 року в Тройце-Сергієвій 
Л авр і, в Загорську (С РС Р), і провела чергове засідання під керівництвом свого 
віце-голови пастора Томаса Бангури (Сьєрра-Леоне) та секретаря професора д-ра 
М іклош а П альфі (Угорщина). Учасники засідання, належні до різних християнсь
ких Церков чотирьох континентів з тринадцяти країн та Західного Берліна, кори
стувалися гостинністю обителі преподобного Сергія й Московської духовної ака
дем ії. Вони мали зустрічі з насельниками монастиря, професорами й студентами 
.академії., були присутні на відправі в Покровській церкві академії, а також  на лі
тії, яка правилася при могилі П атріарха Московського і всієї Русі Алексія. Обста
новка молитви й спокою, властива стародавньому руському монастирю, присвяче
ному С вятій Тройці, сприяла учасникам дискусії в пошуках шляхів і форм співро
бітництва християн та всіх людей доброї золі в служінні справі миру й розвитку 
народів. Основною темою дискусії була «Боротьба з імперіалізмом, як важлива 
умова успіху миротворницької діяльності Християнського Мирного Руху».

Під час дискусії було відзначено, що для створення сприятливої перспективи 
світового розвитку конче треба перебороти імперіалізм, який є джерелом міжна
родної напруженості та криз у політичній, соціальній, економічній галузях і ос
новною перешкодою на шляху до створення справедливого миру. В цьому питанні 
комісія з подякою прийняла для розгляду тези, підготовлені професором д-ром 
М. Пальфі. В процесі їх  обговорення були зачеплені також  теми: сучасні вогнища 
міжнародних криз, гонка озброєнь та питання роззброєння, проблема країн, які 
розвиваються.

Комісія з задоволенням констатувала, що, незважаючи на посилення в ряді 
випадків імперіалістичної політики (інтенсифікація війни в Індокитаї, триваюча кри
з а  на Близькому Сході, спроби реакційних переворотів у Латинській Америці й Аф
риці, підтримка деякими держ авами расистських і колоніальних режимів), в світі є 
ознаки посилення міжнародного співробітництва, що благотворно позначається на 
проведенні політики миру й мирного співіснування. В цьому відношенні показові: 
вступ в силу договору про нерозповсюдження ядерної зброї, ініціатива Фінляндії 
щодо скликання Конференції держ ав у питанні про європейську безпеку, підписан
ня договорів між ФРН і СРСР, ФРН і Польщею, співробітництво у вивченні кос
мічного простору між Францією і С РС Р та інші.

Учасники засідання підкреслили виняткову важливість зміцнення африканської 
-єдності, що, наприклад, сприяло припиненню міжусобної війни в Нігерії та збере
женню держ авної єдності цієї країни; сприяє ефективному осудженню апартеїду й 
расизму, а також  прогресивному розвитку багатьох країн Африки.

Учасники з великим задоволенням підт.вержують перемогу народних сил у Чілі 
і висловлюють свою надію, що новий уряд зможе привести країну до справді гу
манного й соціального розвитку та до визволення її  рід економічної залежності.

Члени комісії вважають, що міжнародне співробітництво повинно інтенсивно 
здійснюватися в таких важ ливих галузях, як екологія, охорона, здоров'я, досліджен
ня космосу. Технічний прогрес слід використовувати тільки в мирних цілях для 
блага людства.

Учасники зустрічі в Загорську переконані, що Євангеліє Господа і Спасителя 
нашого Ісуса Христа закликає християн робити все можливе, щоб допомагати вста
новленню й зміцненню взаєморозуміння та співробітництва між усіма народами світу.

Разбм з іншими людьми доброї волі учасники засідання відчувають глибокий 
ж аль з приводу посилюваного останнім часом обсягу воєнних дій США в країнах 
Індокитаю, що збільшує безмірне страж дання їх народів і віддаляє можливість по

літичного врегулювання в цьому районі. Ці страждання посилюються внаслідок з а 
стосування американською стороною хімічної зброї, чим нищиться середовище, яке
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оточує людину. Священним обов’язком учасників Християнського Мирного Руху є  
всебічна допомога народам Індокитаю в досягненні для них можливості відновити 
мирне життя в умовах свободи й незалежності, чого мож на добитися, коли з їх 
земель вийдуть війська США.

Члени комісії стурбовані триваючим постачанням зброї режимові Південно-Аф- 
риканської Республіки, бо ця зброя неминуче буде використана проти корінного 
африканського населення, яке перебуває в умовах апартеїду. Ц я тривога спонукує 
звертатися до громадської думки, щоб її  вплив допоміг покласти край цим опера
ціям.

У зв’язку з триваючою кризою на Близькому Сході учасники засідання Під
тверджують свою переконаність у тому, що суворе дотримування сторонами резо
люції Ради Безпеки ООН від 22 листопада 1967 року повинно привести до врегу
лювання конфлікту, чому значною мірою може сприяти здійснення місії посла Яр- 
рінга.

Дякуючи Богові за виявлену під час засідання християнську спільність, члени 
комісії присвятили свою працю майбутньому, в жовтні 1971 року, Четвертому Все- 
християнському Мирному Конгресові і в зв ’язку з цим подають Робочому Комітето
ві Християнської Мирної Конференції відповідну доповідь.

По закінченні засідання комісії голова Комітету продовження роботи Християн
ської Мирної Конференції митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим 
влаш тував у Москві на честь учасників засідання прийом, на якому були представ
ники релігійних і громадських кіл столиці.

Нехай зберігає Всемогущий Господь світ Свій у мирі, тиші та однодум ності 
стверджуючи на землі любов і справедливість, зміцнюючи добру волю людей і 
спрямовуючи все до спасення й довершеності!

К О М Ю Н І К Е

засідання Богословської комісії Християнської 
Мирної Конференції

Після засідання, що відбувалося минулого року в Лозанні (Ш вейцарія), Бого
словська комісія Християнської М ирної Конференції зустрілася 25—27 січня 1971 ро
ку під керівництвом професора д-ра К арла Габріча, цього разу  в Братіславі, з іні
ціативи Словацької Євенгелічної Церкви.

Учасники репрезентували різні конфесії та  різні способи богословської думки і 
прибули з таких країн: Болгарії, Угорщини, Н Д Р , Куби, Н ігерії, Польщі, СРСР^ 
США, Танзанії, ФРН, Чехословаччини і Чілі.

В основу дискусії були покладені такі виступи: 
проф. д-ра Л . Пакозді: Мир і боротьба у Старому Заповіті; 
проф. д-ра К- Габріча: Велика зустріч (робота за  Пс. 85, 11); 
проф. д-ра Г. Бассарака: Примирення та умиротворення; 
д-ра Зденека Кучера:, Богословська основа ХМК;
каноніка X. Гаруна: Африканські роботи за темою Четвертого Всехристиянсько- 

го Мирного Конгресу;
шан. Хелмута Френца: Становище Церкви в Чілі сьогодні;
шан. Ізраеля Батіста: Д еякі зауваги про богословське мислення на Кубі.
Робота Комісії методично була поділена на дві теми. Одна з них включала об

говорення біблійного тексту Четвертого Всехристиянського Мирного Конгресу, а 
друга була присвячена опрацюванню цілей богословської робочої групи Четвертого- 
ВМК за темою «Примирення і розділення в біблійному значенні».

Н а відкритті сесії Комісії учасників її сердечно привітав Генеральний єпіскоп 
д-р Ян Міхалко, який був одним із засновників ХМК (М одра 1957 р.). 26 січня М і
ністерство культури Словацької Соціалістичної Республіки влаш тувало прийом на 
честь усіх членів Комісії в готелі Карлтон. Н а прийомі були присутні директор Се
кретаріату в церковних справах М іністерства культури п. Карол Гомола із 'своїми 
колегами, представниками Церкви, яка запросила Комісію, та  д-р Імріх Варга,. 
єпіскоп Реформатської Церкви в Словаччині. Була складена доповідь про роботу 
Богословської комісії для Робочого комітету ХМК, який засідатиме в березні 1971 р.

У засіданні Богословської комісії ХМК від Руської П равославної Церкви бра
ли участь протоієрей Павло Соколовський та священик Василій Новінський.
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С Т А Т Т І

ПРО РОЗХОДЖЕННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ДНЯ СВЯТКУВАННЯ ПАСХИ

У нашому тисячолітті святкування Пасхи в християн Сходу і Заходу, згідно з 
чинною тепер пасхалією, збігатиметься у 1974, 1977, 1980, 1984, 1987 і 1990 роках. 
В інші роки наш Великдень буде пізніше від західного, здебільшого на тиждень, 
але іноді проміжок між  ними досягатиме чотирьох (1994, 1997) і навіть п’ятьох 
тижнів (1975, 1978, 1983, 1989). У дальшому майбутньому ці розходження, якщо 
зберігатимуться теперішні календарно-пасхалічні обчислення, будуть ще більші.

Ці відмінності в багатьох можуть викликати законне почуття ж алю  щодо на
явних розбіжностей і зрозуміле баж ання з ’ясувати їх походження. Справді, чому 
ми, християни, згідні між собою у визначенні часу хресної смерті й воскресення 
Ісуса Христа, не завж ди зодночас справляємо священний спомин цих спасенних подій?

П асхальне питання пройшло в історії Церкви довгий і сполучений з чималими 
труднощами шлях розвитку. Доки християни дотримувалися тісного зв ’язку з іудей
ством, вони «справляли» П асху разом з іудеями — 14 нісана,1 незалежно від того, 
на який день тижня припадала ця дата місячного календаря. Як відомо, 14 ніса
на — це день хресної смерті Спасителя. Перші християни проводили його в пості, 
який закінчувався в них у нічні години євхаристичною трапезою. Оце завершення 
посту в ніч з 14 на 15 нісана літургічно почало з ’єднуватися з радісним спомином 
про Христове боскресення. Згодом пасхальна практика стала поступатися доскона
лішій формі: звичаю святкування Воскресення Христове після 14 нісана, в най
ближчу неділю.

Д о того, як недільна П асха ввійшла в повсюдну практику, в одних помісних 
церквах переваж ав один звичай, в інших — другий. Проте, як свідчить священному- 
ченик Іриней, епіскоп Ліонський (II ст.), ці розходження не перешкоджали церквам 
та їх  предстоятелям зберігати церковну єдність: «Усі вони зберігали мир, і ми ж и
вемо поміж собою в мирі, і розбіжністю відносно посту стверджується згода віри» 
(Євсевій Кесарійський. Церковна історія, V, 24).

Однак це розходження спричиняло практичні незручності. Тоді як одна части
на Церкви радісно справляла свято Воскресення Христового, друга ще дотримува
лася суворого посту, споминаючи хресні страж дання Спасителя. І хоч любов хрис
тиянська покривала навіть і такі недосконалості цієї практики, міркуваннями користі 
для церковної справи п ідказувалася потреба єдиної, погодженої постанови.

Цілий ряд  помісних соборів, які відбувалися в різних містах і країнах, майже 
однодушно висловилися за недільну Пасху, і цим доля пасхального питання була 
передрішена. Перемогою недільної Пасхи закінчувався перший етап пасхальних не
згод. У IV—V століттях П асха чотирнадцятого дня (нісана) зберігалася вже тіль
ки в практиці деяких іудействуючих сектантів («чотиринадесятників»), Дальш і роз
ходження стосуються, головним чином, визначення дня самої недільної Пасхи.

П асхальне питання обговорювалося 325 року на Першому Вселенському соборі 
в Нікеї. Самий текст нікейської постанови про святкування Пасхи до нас не дійшов. 
Але зміст ї ї  можна відтворити на підставі наявних у нас свідчень сучасників цьо
го собору. Зокрема, святий Афанасій Александрійський, з ’ясовуючи причини, які 
викликали обговорення пасхального питання на Нікейському соборі, пише: «Христи
яни в Сірії, Кілікії та  Месопотамії помилялися в святкуванні й справляли Пасху з 
іудеями... Ц е було причиною постанови Вселенського собору, щоб свято повсюдна 
справлялося в один день» (Послання про собори, 5). Отже, незгода у  визначенні 
дня Пасхи знову пов’язувалася з неоднаковим ставленням до іудейської практики.

Своєю ухвалою, спрямованою проти іудаїстичних тенденцій, Нікейський собор 
дійсно сприяв утвердженню недільної Пасхи. Але вчитуючись в документи, які ко
ментують нікейську постанову про Пасху, або близькі їй своїм духом, у противни
ків іудаїстичної практики, можна зауважити намагання дискредитувати самий ка
лендар євреїв, бо за ним, у часи Першого Вселенського собору, 14 нісана іноді 
бувало і до весняного рівнодення. В посланні імператора Костантина про Пасху, 
адресованому епіскопам, які не були на соборі, такі випадки розцінюються як дво
разове справляння Пасхи того ж  самого року. Ц я хиба єврейської пасхалії відмі
чається і в 7-му апостольському правилі.

1 Н їсан  (або авів) — єврейська н азва  м ісяця, щ о в ідповідає наш ом у березню  або квітню
Прим. р ед ..
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Нікейська постанова саме і була спрямована проти християн Сірії, Кдлікії та 
Месопотамії, які беззастережно дотримувалися єврейського календаря. На думку 
•багатьох авторитетних церковних істориків, вони були цілком згодні з усією Ц ерк
вою в тому, що П асху треба святкувати в першу неділю після 14 нісана. «Іуда
їзм» їх полягав у визначенні місяця нісана згідно з євреями, і не завж ди згідно з 
найбільш авторитетними в Церкві александрійськими иасхалістами. Останні ігнору
вали єврейський календар і визначили місяць нісан самостійно, враховуючи момент 
весняного рівнодення. Внаслідок цього сірійські та месопотамські церкви часто 
святкували Пасху на цілий місяць раніше від церков, які дотримувалися пасхалії 
александрійської. На соборі було подолано і це розходження. «Сіріян перекона
ли», — коротко зауваж ує св. Афанасій. Переміг принцип самостійних, незалежних 
від єврейської пасхальної практики, обчислень. Цей момент яскраво підкреслюється 
у  згаданому посланні імператора Констаитина: «Справді, дивне самохвальство іудеїв, 
ніби, незалежно від їхньої постанови, ми не можемо пильнувати цього». Таким чи
ном, зроблено було ще один крок по шляху уточнення правил пасхалії.

У післянікейський період уж ев сі православні помісні церкви були згодні 
між собою в тому, що Пасху слід святкувати в неділю після 14 нісана, тобто піс
ля тієї весняної повні, яка буває після рівнодення. Однак, залишився ще не обго
вореним і -не вирішеним цілий ряд  питань, які неминуче поставили при застосуванні 
цього правила на практиці.

Насамперед, якою системою місячного числення слід керуватися, щоб мати 
можливість наперед визначити для будь-якого року дату потрібної нам повні? В 
Римі з цією метою користувалися 84-річним циклом, а в Александрії — 19-річним. 
Були і інші місячні цикли. Внаслідок цих і деяких інших розходжень і після Ні- 
кейського собору нерідко траплялися випадки різного визначення дня Пасхи. Ц я 
різниця іноді досягала п'ятьох тижнів. Розбіж ності припинилися лише в VI століт
ті, коли і Римська Церква, нарешті, прийняла александрійську пасхалію з її зруч
нішим 19-річним місячним циклом.

Цією пасхалією Православна Ц ерква користується й понині. Вихідною величи
ною при пасхалічних обчисленнях у нас є так звана «основа», тобто показник зрос
ту місяця на 1 березня старого стилю. Враховуючи 19-річну циклічність (повторю
ваність у тих самих датах) місячних фаз і знаючи, що середній річний приріст м і
сяця на те саме календарне число становить округло 11 діб, знаходимо «основу» 
так. Насамперед визначаємо порядковий номер потрібного нам року в 19-річному 
місячному циклі. Розуміється, порядковий номер, до певної міри, річ умовна. Але 
для нашої мети найзручніше було б рахувати його нульовим, або, що те ж  саме, 
19-тим роком місячного циклу, коли 1 березня припадає на повний місяць. Тоді пер
шим роком буде наступний рік з «основою», тобто зростом місяця на 1 березня— I I .2

Обрану нами циклічну нумерацію для окремих років визначаємо, поділивши к а 
лендарну цифру на 19. Остача від цього ділення, збільшена на одиницю, і буде по
рядковим номером потрібного нам року в 19-річному місячному циклі. П омножив
ши цю цифру на 11 та виключивши з нього тридцятки (повні місяці місячного к а 
лендаря), одержимо шукану «основу», тобто виражений в добах зріст місяця на
1 березня, який визначає строки нашої Пасхи.

Визначити за «основою» час Пасхи вж е зовсім просто. Віднявши цифру «осно
ви» від 47, одержимо виражену в числах березня дату, найближча неділя після якої 
й буде першим днем нашої Пасхи. Назвемо цю дату, одерж ану після віднімання 
цифри «основи» від 47, перєдпасхальною межею. Звичайно, при цьому «82 березня» 
довелося б розуміти як 1 квітня, «33 березня» — як 2 квітня і т. д. Якщо 47 мі
нус «основа» дасть цифру, меншу від 21, збільшуємо її на ЗО. Наприклад, коли 47 
мінус «основа» дасть 19, передпасхальною межею буде не 19 березня, а 18 квітня.

Виконавши, відповідно до цього, обчислення для всіх можливих «основ», легко 
переконатися, що найранішою передпасхальною межею буде 21 березня, отже, най- 
ранішою датою Великодня — 22 березня, а найпізнішою передпасхальною межею 
буде 19 квітня, отже найпізнішою можливою датою Великодня має бути 26 квітня.3

Залишаючи поки що осторонь питання, звідки взялося в цих розрахунках змен
шуване 47, зробимо, згідно з вищевикладеним, обчислення для поточного, 1971 ро
ку. Збільшивши на 1 остачу від ділення числа 1971 на 19, одержимо 15.’ Це буде 
потрібний нам порядковий номер 1917 року в 19-річному місячному циклі. При по
рядковому номері 1, зріст місяця на 1 березня, ст. ст. дорівнював би 11. Оскільки 
в нас визначився 15-й номер, ми повинні помножити 11 на 15. З  одержаного д о 
бутку (165) виключаємо п ’ять тридцяток (п ’ять повних місяців місячного календа
ря), — зостанеться 15. Це і є шукана «основа». Віднявши її від 47, одержимо пе-

"2 «Круг луни» наш их богослуж бових книг м ає  інш у нум ерац ію  років м ісячного циклу, яка  
р ізниться від ц ієї на три  одиниці.

З Той ф акт , щ о тепер у  нас П асх а  н іколи не буває  26 березня  старого стилю , поясню ється тільки  
тим, що 19-річний місячний цикл, на яком у грунтується н аш а п асх ал ія , спрощ ено оперує 
тільки 19-ма м ісячним и основам и (зам ість  30-ти мож ливих) і в ньому н ем ає  основ: 2, 5, 8, 10, 
13, 16, 19, 21, 24, 27 і ЗО (і») Ц е—чиста ум овність. Д ату в ан н я  П асхи  26-м квітня було б м о ж 
ливе при основі 27.
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редпасхальну меж у для 1971 року: 32 березня, тобто 1 квітня. Таким чином, 1971 
року Великдень буде в першу неділю після 1 квітня ст. ст. 1 квітня 1971 року при
падає на середу, отж е, П асха -— 5 квітня ст. ст.

Визначимо цим ж е способом час Великодня для 1972 року. Порядковий номер 
р о к у — 16. Помноживши 11 на 16, маємо 176. Після виключення п ’яти тридцяток 
залишиться 26. Віднявши цю «основу» від 47, одержимо 21 березня. Отже, 1972 ро
ку П асха буде в першу неділю після 21 березня, тобто 27 березня ст. ст.

Практичний бік пасхалічних обчислень викладеним вище способом майже ви
черпується. Теоретичний потребує дальшого вияснення.

Ми бачили, що наша пасхалія не допускає ранішої передпасхальної межі, ніж
21 березня ст. ст. Чому? З а  часів Нікейського собору це була дата весняного рів
нодення. А канонічні правила (7 Апост.) забороняють християнам святкувати П ас
ху до весняного рівнодення, як це іноді в іудеїв. Однак, внаслідок загальновідомої 
неточності юліанського календаря, дата 21 березня ст. ст. з часом перестала збіга
тися з датою весняного рівнодення і тепер з кожним століттям чим раз більше від
стає від неї. Певнішою для визначення моменту весняного рівнодення є дата 21 
березня нового стилю. Однак у пасхалії ми ще дотримуємось старої книжної дати. 
Через це з кожним століттям виконання нікейського правила відносно святкування 
Пасхи стає в нас, по суті, дедалі менш точним.

«Основа», як ми бачили,: ~є показником зростання місяця на 1 березня. Щ об ви
значити дату березневого нового місяця, досить відняти «основу» від ЗО; додавши 
14, знайдемо дату потрібної нам повні, — календарну дату 14 нісана. Таким чином,, 
ми її одержимо, віднімаючи цифру «основи» від ЗО плюс 14, тобто від 44. Здавало
ся б, це і буде ш укана передпасхальна меж а. Тим часом, щоб знайти її, нам дово
дилось віднімати «основу» не від 44, а від 47, що рівносильне тому, коли б  до д а 
ти 14 нісана ми додавали ще три дні. Доводиться констатувати, що між датою 14- 
нісана та передпасхальною межею в нас тепер дійсно існує розрив, не передбаче
ний правилами. Справа в тому, що повторювання місячних фаз в одних і тих са
мих датах  через кожні 19 років також  не є абсолютно точним. За 310 років ця не
точність становитиме близько доби. Отже, показники «основи» за триста з лишком: 
років відстануть на одиницю від дійсного зросту місяця на 1 березня. Ця обста
вина поки що не бралась ще в нас до уваги при датуванні Пасхи, хоч самі «осно
ви» наших богослужбових книг за минулі століття тричі збільшувалися на одиницю.

Ці неточності аж  ніяк не можна ставити в докір творцям александрійської пас
халії, бо вони створили систему, яка відзначалася великою простотою й відносно 
великою точністю. М ожна сказати, що вони створили кращ у з можливих систему 
пасхалії. Але тут мимоволі спадає на думку аналогія з годинником. При безпере
бійній довгій роботі, без регулювання, найкращий механізм годинника виявить не
минучі недосконалості.

Західна Церква до 1582 року, тобто до григоріанської календарної реформи,, 
визначала день Пасхи згідно з нами. Протягом цілого тисячоліття (від VI по XVI 
ст.) між Сходом і Заходом у цьому питанні загалом не було незгоди. Запроваджен
ня нового календаря не могло не позначитися і на пасхалії.

Основи пасхалії на Заході й тепер тотожні з нашими. Різниця ж  у визначенні дня 
Пасхи походить з двох причин: 1) григоріанська пасхалія передбачає періодичні 
виправлення «основ» і керується ними при визначенні дня Пасхи; 2) дата рівноден
ня (21 березня), яка визначає крайні можливі межі 14 нісана в нашому календарі, 
в григоріанській пасхалії є датою нового стилю. Як і інші дати григоріанського к а 
лендаря, вона випередж ає відповідну юліанську дату на певне, поступово зростаюче,, 
число днів (у XX та XXI столітті — на 13).

Щ об знайти дату григоріанської передпасхальної межі, треба нашу юліанську 
«основу» відняти від 56 (або, коли вона, менша як 6,—від 26). Результат виразить 
цю дату в числах березня за новим стилем.

П риклад: юліанська «основа» поточного, 1971 року— 15; 56 мінус 15 =  41. Вис
новок: григоріанська, західна П асха буде в першу неділю після «41 березня», тоб
то після 10 квітня нового стилю. 10 квітня цього року •— субота, отже, Великдень—
11 квітня нового стилю.

Ю ліанська «основа» 1972 року — 26; 56 мінус* — 26 =  30. Отже, григоріанська 
П асха 1972 року буде в першу неділю після ЗО березня нового стилю.

Коли б П асха за цими розрахунками п рипадала на 26 квітня (наша «основа» 
—6), вона переноситься в григоріанській пасхалії на тиждень раніш. При «основі» 7 
це відноситься і до дати 25 квітня.

Зменшуване 56 у цих обчислюваннях складається з постійної величини 44 (її 
значення показаної вище) плюс 13 (різниця між старим і новим стилем), мінус 1 
(різниця між  «основами»—нашою та григоріанською). В XXIII столітті зменшува
не виразиться цифрою 57 (різниця між  стилями тоді становитиме 15, а між «основа
ми» — 2); в XXIV столітті — цифрою 58. В дальшому- ці розходження між григо
ріанською та юліанською пасхаліями повільно, але неухильне й безконечно ростимуть.

Підведемо деякі підсумки.
Центральним пунктом спірних питань про час святкування Пасхи, як бачимо, 

завж ди була дата 14 нісана. Питання про відношення християнської Пасхи до цієї
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дати було вирішене ще на першому етапі пасхальних спорів. Д алеко складнішим було пи
тання про те, як визначати саму дату 14 нісана. У змаганні суперечних поглядів 
поступово з ’ясовувались різні сторони цього питання: про ставлення до іудейського 
календаря, про залежність строків нісана від дати рівнодення, про найзручніший мі
сячний цикл та систему пасхалії.

Треба було часу, щоб визначився ще один істотний, але поки що не висвітлений 
ще бік того ж питання, про ставлення до неточностей цієї системи,, що поступово 
віддаляють строки Пасхи від тих астрономічних моментів, які повинні бути природ
ними орієнтирами в пасхалії.

Західна Церква виявила своє ставлення до цього питання самим фактом григо
ріанських поправок. У нас, по суті справи, це питання ще чекав свого вирішення.

Безперечно, дуже важливо перемогти прогресуюче наростання неточностей. Але, 
з  другого боку, треба мати на увазі, що Ц ерква завж ди прагнула в питаннях п ра
ктичного здійснення норм пасхалії сполучати, оскільки це можливо, точність з про
стотою обчислень і не виявляла схильності надавати питанню абсолютної точності 
місячних показників перебільшуваного значення. Александрійські пасхалісти, які чу
дово орієнтувалися в точних даних про фази місяця й виходили в своїй пасхалії 
саме з цих точних даних, не робили, проте, з принципу точності кумира і не прино
сили йому в жертву зручності. Тому пасхалісти завж ди  і всюди не просто брали 
точні дані для кожного року зокрема, а прагнули створити систему пасхалічних 
обчислень якомога точнішу і заразом  якомога простішу. Всі паехалічні суперечки 
післянікейського часу — суперечки про систему. А кожна система неминуче при
пускала певну схематичність, спрощування дійсного стану речей.

Досягнення згоди всіх помісних П равославних Церков у питанні про пасхалію 
відкривало б шлях до плодотворного обговорення цього питання і на екуменічному 
форумі з метою з ’ясування можливості досягнути ще ширшого єднання в цьому 
питанні, яке цікавить усіх християн.

Зараз в екуменічних колах дискутується питання про встановлення постійних 
вузьких семиденних строків датування Пасхи. Найбільшою підтримкою в цих колах 
користується проект, за  яким П асха мала б завж ди  святкуватися в неділю між  9 і
15 квітня нового стилю.

Таке вирішення питання приваблює простотою. Але воно вело б до того, що в 
ряді випадків П асха припадала б до настання весняної повні, тобто до 14' нісана. 
Так було б, наприклад у 1973, 1976,і 1987, 1992, 1998, 2003 роках. М іж  тим Перший 
Вселенський собор, хоч і звільнив християн від  необхідності беззастережно підля
гати єврейським обчислюванням у визначенні пасхальних строків, але не скасував 
самого принципу, за  яким християнська Пасха повинна справлятися після 14 нісана.

Тому постанова про святкування Пасхи в меж ах 9— 15 квітня навряд чи була б 
прийнятною для П равославної Церкви. Ц е було б не поліпшення існуючого стану, а 
погіршення його, коли розглядати справу з канонічного погляду. Адже до цього 
ніколи, ні в нас на Сході, ні на Заході, П асха не святкувалася раніш від 14 нісана. 
Ц ієї хиби проекту цілком можна було б уникнути, замінивши згаданий вузький се
миденний строк ширшим —двотижневим, з 18 по 26 квітня, з уточненням окремих, 
вужчих строків відповідно до 19-річнога циклу.

Вирішальним для нас у цьому важ ливому питанні повинен бути соборний голос 
Вселенського П равослав’я.

Д . ОГИЦЬКИЙ, 
професор Московської духовної академії.

БОГОСЛУЖІННЯ

Богослужіння... Яке, на перший погляд, дивне слово! Хіба можна відносно того 
Н ачала, Яке таємничою силою охоплює всю світобудову, говорити про будь-яке 
«служіння»? Чи не буде це черговою ілюзією або самообманом?

І справді, в релігії стародавньої людини (та й не лише стародавньої) дуж е лег
ко знайти таку помилку. Богослужіння, як правило, розуміли тоді за  образом і по
добою людських взаєм озв'язків. Тут траплялися і корисливість, і претензії, і згаду
вання про свої заслуги, і лестощі. Та не треба думати; що весь давній культ бого
служіння обмежувався тільки цим. Н авіть у релігії первісних людей була певна ду
ховна суть. Людина неясно, інстинктивно усвідомлювала, що вона відірвана в ід  бо
жественного життя, що вона порушила веління Божі. І, приносячи на жертовнику 
тшоди своєї праці (полювання чи землеробства), вона, в наївній формі, але щиро, 
вираж ала своє прагнення відновити порушене єднання з Небом.

Значення стародавніх жертвопринесень полягало в тому, що людина ними свід
чила свою відданість, розкаяння, любов до Бога і готовність іти Його шляхом. О д
нак, навколо цієї чистої основи наросла потворна кора магії. Н а жертву стали 
дивитися, як на механічний спосіб заслуж ити прихильність таємничих сил, примуси
ти їх  служити собі; вваж алося, що певні ритуали цілком природно забезпечують 
здійснення бажання. «Я дав Тобі, Ти дай мені»—- каж е Богові стародавній індієць.
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Гомер твердив, що жертви та пахощі фіміаму приємні богам, прихильним до щирих 
ж ертводавців. Ц е було загальним переконанням усіх народів.

Перше найважливіш е зрушення в цій сфері сталося за  п 'ять століть до Христа. 
Ц ієї доби в усіх країнах цивілізованого світу з ’явилися пророки, філософи й мудре
ці, які проголосили безглуздим магічне ставлення до богослужіння. Вони вчили, що 
служіння Богові має полягати перш за  все не в жертві, що приноситься на вівтар, а 
в очищенні серця й слідуванні волі Божій. Зовнішнє богослужіння в храмі повинно 
бути лише символом духовного богослужіння.

Євангельське вчення остаточно закріпило цю істину.
Христос звіщ ає про те, що єдиним достойним служінням Богові є служіння «в 

дусі та істині». Він повторює слова пророка: «Милості хочу, а не жертви». Він кар
тає іудейських священиків і законників за те , що вони піднесли ритуали й обряди 
до ступеня найвищого релігійного обов’язку. Викриваючи забобонно-законницьке 
ставлення до суботнього дня, Христос каж е: «Субота для людини, а не людина для 
суботи». У своїх повчаннях Він якнайсуворіше засудж ував формально-фарисейську 
прихильність до традиційних обрядових форм.

Хоча первісні християни деякий час і дотримувалися приписів ветхозавітного за 
кону, проте вже апостол Павло спрямував свою проповідь проти непотрібного тя
гаря старих ритуалів, які втратили внутрішній зміст. Його перемога в боротьбі про
ти оборонців Закону знаменувала перемогу Церкви над духом магічної, обрядової 
релігійності.

Проте, християнство не зовсім відкинуло обряд. Воно тільки виступило проти 
ного безмежного панування в релігійному житті і неправильного його розуміння: ад
ж е й пророки були не проти, богослужіння в храмі, а проти потворного звеличуван
ня обряду, який ніби має самодовліючу цінність.

Християнство — релігія «духу істини». Чи потребує воно зовнішніх релігійних 
форм? Та й взагалі, при християнському розумінні Бога, хіба може бути якесь 
«служіння» Йому? Н евж е Бог мож е «мати потребу» в ньому?

А втім християнський культ існує. Я к пояснити це?
Перш за все треба згодитися з тим, що Найзвершеніший та Найвсемогутніший 

не може будь в чому «мати потребу». Та хіба з «потребою» пов’язане виникнення 
буття, творіння взагалі? Хіба потреба, а не Любов створила всесвіт?

З тьми небуття найвищ а предвічна Любов і найвищий предвічний Розум вивів- 
до буття різноманітний світ творінь. Однак він був створений на основі свободи, за 
образом і подобою вічної Божественної Свободи: його не було створено цілком, до
вершеним. Здійснення і реальне довершення цього світу є тільки фінал;! всесвіт — у 
безупинному, безперервному становленні. Світ, спонукуваний вільними духовними 
істотами, має розвиватися і вдосконалюватися вільно. А свобода припускає можли
вість вибору між  добром і злом.

Так у світовому процесі з ’являються і недосконалість, і відхилення, і гріхопадіння.
Тому для здійснення Божественного плану потрібні зусилля розумних істот, зо

крема людини, як істоти складної, яка стоїть на межі духовного та  психо-фізично- 
го світу. «Царство Боже, —каж е Христос, — силою (зусиллям) береться». Служін
ням цьому Ц арству, створюючи його, ми служимо Богові, бо здійснюємо Його план... 
Усяка боротьба із злом, усяке служіння добру і людству —є богослужіння. В ньому 
ми здійснюємо свою любов до Божественної Вічності, своє прагнення небесної доско
налості.

І все ж  таки, навіщо нам потрібні зовнішні форми богошанування, навіщо нам 
культ? Чи не досить мати Бога в серці і прямувати до Нього всіма своїми ділами 
та всім своїм життям? М ожливо, цього і справді було б досить, колц б сучасна лю
дина перебувала на вищому ступені духовного розвитку. Ми знаємо, що великі по
движники християнства, які жили в лісах і пустинях, іноді десятки років не відві
дували відправ у церкві. Але хто наваж иться порівняти себе з ними щодо рівня ду
ховної досконалості?

Ті, хто виступає проти* зовнішніх форм богошанування, забувають, що людина— 
істота не тільки духовна, що їй властиво всі свої почуття, переживання й думки 
зодягати в певні зовнішні! форми. Все наше життя в найрізноманітніших його проя
вах одягнене в обряди. Слово «обряд» походить від «обрядити», «одягнути». Радість
і горе, повсякденні привітання, схвалення, захоплення і обурення — все це набирає 
в житті людей зовнішніх форм. І хоч у ті хвилини, коли людські почуття набувають 
особливої гостроти, ця форма стає немовби зайвою, але в звичайному житті вона 
незмінно супроводить людину. То- яке ж  ми маємо право свої почуття до Бога поз
бавляти цієї форми? Яке ми маємо право нехтувати християнське мистецтво, хрис
тиянські обряди? Слова молитов, співи подяки й покаяння, які вилилися з глибини 
серця великих боговидців, великих творців пісень, корисні для нас. Заглиблення в 
них є школа душі, виховання її  для справжнього служіння Вічному. Богослужіння 
веде до просвітлення,, піднесення людини, воно облагороджує її  душу. Тому христи
янство служінням Богові «в дусі істини» зберігає обряди і культ.

* ❖ *
Звичайна річ, у  християнському богослужінні треба відрізняти форму від зміс

ту. Суть його полягає у саморозкритті людини перед Небесним Отцем, Який, хоч і
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знає потребу кожної душі, але ж де синівського довір'я, любові й готовності служ ін
ня. Прагнення Бога, яке відчувало людство з давніх часів, ніколи не залиш илося м ар
ним. Але справжнього задоволення воно досягло лише тоді, коли Незбагненний в ід 
крився в- образі людини. Н ароджений, Розп’ятий і Воскреслий, Він не тільки дві^ ти
сячі років тому був Світлом світові. Він продовжує світити всім, хто шукає й ого  
світла. Він приймає людину через хрещення, освячує ї ї  душу й тіло, все її  ж иття в 
таїнствах миропомазання, шлюбу, маслосвяття, керує Своєю Церквою через таїнство 
священства, очищає душу через покаяння і, нарешті, приводить в невимовне Б о
жественне єднання через Євхаристію. В молитві й таїнствах — суть бого
служіння. Форма ж  постійно змінювалася: одне зникало, а в залеж ності від пот
реб того чи іншого часу з'являлося інше, але основне завж ди лиш алося незмінним.

* * *
Християнське богослужіння в широкому розумінні називається «літургією», тоб

то спільним ділом, спільною молитвою. Христос учив, що найкращ е звертатися до 
Бога, в тиші, але разом з тим Він говорив, що «де двоє або троє зійдуться в ім ’я 
Моє, там і Я серед них». Д ух єднання, дух співпереживання — це дух справжньої 
церковності. Зло світу ві розділенні й ворожнечі. Камінь Ц еркви — це віра, яка не 
може існувати без любові. * * *

Ж иття людини отруєне суєтою і постійними турботами. Н е випадково Христос 
вказував на це, як на головну перешкоду для досягнення Ц арства Божого. Саме через 
це храм, в якому людина може хоч ненадовго звільнитися від буденності, від метушні 
й гомону ж иття, — є наш найкращий помічник у духовному зростанні^

Видатний християнський мислитель о. П авло Флоренський називав богослужіння 
«синтезом мистецтв». І, справді, не лише якась одна сторона людини облагородж ує
ться і освячується в храмі, а вся її  істота. Тому для храму все важ ливе: і величчя 
архітектури, і пахощі ладану, що обіймають усіх молящих і підносяться до престо
лу Бога, і краса ікон, і співи хору, і проповідь, і «дійство», яке сягає до античних 
містерій. Усе служить тут розкриттю проголошуваної істини, все свідчить про неї, 
все допомагає людині піднятися над буденним світом суєти.

X Р  А М

Образ християнського храму вироблявся віками.
Під час гонінь перші християни збиралися для молитви на кладовищ ах і в п ід

земних усипальницях, катакомбах. Подовжений формою стіл, за яким віруючі пер- 
шохристиянських часів возлежали під час братської трапези, поступово був заміне
ний на гробницю мученика. Підземні усипальниці вж е на межі першого і другого 
сторіч стали свідками перших кроків християнського мистецтва. Стіни їх  стали вкри
ватися фресками, які зображ али найважливіш і символи: Доброго П астиря, рибу, 
агнця. Як свідчення того, що Євангеліє — одкровення про ж иття і красу, з'явився 
багатий орнамент з квітів і тварин.

Коли Ц ерква вийшла з катакомб, вона обрала за  взірець для своїх храмів б а 
зиліку. Дохристиянські храми були оселею божеств. Люди молились і приносили 
жертви, як правило, перед ними, а не в них. Завіса відділяла Святе Святих від лю 
дини і в Єрусалимському храмі. В Церкві все змінилося. Храм став місцем, де на
самперед збираються люди. Вони, богомольці, є тіло, ж иве втілення Церкви, тому 
християнський храм набув свій архітектурний прообраз від античних громадських 
будов — базилік. Здебільшого це була подовгаста будова з кількома рядами колон 
усередині, що розділяли храм на нефи, або «кораблі». Вся будова повинна була сим
волізувати «корабель церкви», який пливе на хвилях історичного моря. Н а зовніш 
ній вигляд базиліки ще не звертали уваги. Головний наголос ставився на інтер’єр, 
який оздоблювався мозаїками. Та сама риса — панування пишного інтер’єру при 
дуже скромному, навіть строгому зовнішньому вигляді храму, збереглася і в ран- 
ньовізантійському мистецтві. Але тут ідея корабля замінюється на ідею космосу. 
Храм повинен був являти символ одухотвореного світу, прообраз грядущого обож у
вання всесвіту. Купол, що немовби випромінює світло, центральний лик Пантокра- 
тора (Вседержителя), сонми ангелів і святих — усе це з'єднувалося в єдину ієрар
хію: Бог, Ц арство Н еба і Ц арство Землі. Яскравим прикладом цього типу церкви 
може бути прославлений храм Святої Софії в Константинополі. Він ніби заверш ує 
собою цілий період історії християнської архітектури.

* * *
Ідея космосу набула свого втілення і на Заході, в готиці. Але тут вона вия

влялася здебільшого в зовнішній архітектурі храму. Готичний собор — це все нео
зоре різноманіття творіння. Тут в химерних рисах сірої скульптури втілено все: і 
люди, і духи, і дракони, і рослини, людські чесноти й пристрасті. І все це, що спі
ває, виголошує, шелестить, промовляє, підноситься в безмежну височінь, підкоряю 
чись єдиному нестримному пориванню.

На Русі храм поєднував у собі характерні риси Сходу, і Заходу. Будучи щодо 
архітектури продовженням і розвитком візантійського храму з його центричною куполь-
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пою побудовою, основаною на священних геометричних фігурах кола, прямокутни
ка і хреста, він дав величезне різноманіття форм та співвідношень внутрішнього й 
зовнішнього вигляду.

Невеликий одноглавий дрєвньоруський храм, що мав строгі форми зовнішнього 
вигляду, височів серед дерев’яних будов, як воїн-вершник серед дружинників, мимо
волі нагадуючи про те, що християнська, душ а — воїн проти всякого зла. Разом з 
тим одноглавий храм ніби промовляв про те, що в Церкві одна Глава —Христос. 
Інтер’єр такого храму, так само як і інтер'єр візантійського храму, відображав все
світ. Так само дивився з височини строгий лик Вседержителя, так само стояли перед 
престолом безтілесні сили й сонми святих. П ід куполом, в чотирьох кутах, що нази
валися парусами, чотири євангелісти неначе спрямовували рух усього корабля, бо 
їхні писання — основа церковного вчення. Н а стінах змальовувалася вся священна 
історія, а на західній стіні у  величезній і багатоплановій композиції нерідко зобра
ж увався Загальний Суд над світом.

Свою належність до Церкви видимої й невидимої людина відчувала, лише стоя
чи посеред такого храму, так  само як у молитовному досвіді це почуття( набуваєть- 
ся лише тоді, коли людина замикається у внутрішній храмині своєї душі.

Інакше відкривається нам символіка багатоглавих, оточених галереями або при
творами, руських соборних храмів XVI — XVII сторіч, з їхньою строкатою розкіш
ною оздобленістю. Тут, як і в готиці, ідея соборності* причетності світобудови до 
якоїсь єдності, немовби винесена назовні, у саме різноманіття форм; строкатість і ви
тонченість декору приваблює око і впливає на почуття.

* * *
Християнський храм ділиться на три частини: 1) притвор, де вдавнину стоял» 

покутники і неофіти, які готувалися до хрещення. Тепер він існує як просторе пе- 
реддвер’я храму. 2) Власне храм, де стояли вірні. 3) Олтарне приміщення, на Схо
ді відокремлене олтарною перегородкою (іконостасом), звичайно зветься олтар. В 
олтарі і перед іконостасом підлога трохи вища, ніж у самому храмі. Підвищення 
перед іконостасом це — солея; центральна частина солеї — амвон, а правий і лівий 
кінці солеї — крилоси, тобто місце для півчих.

Якщо у Візантії колонада, що відділяє олтарне приміщення, була оздоблена ря
дом ікон, то в руському церковному мистецтві цей ряд подвоюється і зрештою пе
ретворюється на підвищену стіну з ікон, яка часто доходить до стелі.

Основою для створення іконостасу послужили ікони обабіч царських врат, що 
зображую ть Христа і Богоматір. Такою ж  невід’ємною частиною іконостасу є дру
гий ряд  ікон, так званий «Деісус» (вірніше Деісіс-—«моління»), композиція з кількох 
ікон, де в центрі обов’язково була ікона Спасителя, а обабіч з молитовно підняти
ми руками Богоматір, Іоан Хреститель, архангели і святі. Н а царських вратах зо
бражую ть Благовіщення і чотирьох євангелістів, що символізує «одкриті врата» 
євангельської проповіді.

* * *
Престол в сучасних наших храмах кубічний, як і у візантійських. За  ним роз

ташований семисвічник. Н аліво від престолу знаходиться жертовник, на якому від
бувається підготовча частина літургії. Раніш е він містився біля входу в храм, ал е  
зж е  минуло багато віків, як його перемістили в олтар.

За  престолом в давні часи була ніша, в якій знаходилося вікно, або сидіння 
для епіскопа. Тепер у цій ніші звичайно стоїть образ, так званий запрестольний: 
Це нова традиція, що дуж е швидко набула широкого розповсюдження; часто образ 
цей роблять на склі.

4= ♦ £
З часів катакомб походить звичай називати храм на честь якого-небудь свято

го. В ті часи це булд пов'язано з тим, що під алтарем храма, був похований хто- 
небудь з мучеників. Пізніше цей звичай поширився скрізь. Храми стали називати не 
лише за  іменами святих, а й споруджувати їх на честь Богоматері і навіть Христа, 
деякі храми були побудовані і на пам’ять якоїсь події священної історії або свята 
(церкви на честь Покрова, Успення Бож ої Матері, Воскресення, Р іздва Христового та ін ).

Ікона, що зображ ує святого або свято храму, в наші часи найчастіше містить
ся на правій стороні іконостасу або в окремому кіоті праворуч від іконостасу. Та
ким чином, входячи в храм, легко впізнати, кому або чому він присвячений. Те ж  
стосується приділів, якщо в храмі є два чи три олтарі.

О Б Л А Ч Е Н Н Я

'Коли священик розпочинає відправу, він одягає особливу одежу для богослужін
ня—облачення. Значення цього звичаю полягає в тому, що священнослужитель ніби 
відхиляє від себе все буденне і проймається особливим піднесеним настроєм.

Основа богослужебних одеж сягає до тр'ьох видів античного одягу: 1) довгої 
туніки, 2) фелону — похідного плащ а і 3) широкого вишитого шарфа або стрічки.

Туніка вдавнину була одним з найбільш, уживаних видів: одежі і в трохи зміне
ному вигляді збереглася й дотепер на Сході. Вона — свідок тих найдавніших часівг 
коли не існувало ще спеціальної богослужбової одежі. Коли це облачення носить
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диякон, воно називається стихарем. У священика вона майже( такої форми й зветься 
підризником.

Сама назва фелону (похідний плащ) сягає' в сиву давнину апостольських часів, 
коли проповідникам слова Божого доводилося постійно бути в дорозі, відвідуючи 
одну за одною церковні общини. Фелон робили без рукавів, чим він тепер трохи 
нагадує сучасну плащ -палатку. У теперішньому своєму вигляді він зберіг свої ос
новні риси і зветься ще ризою.

Вишита або кольорова стрічка була за  давніх часів знаком достоїнства. ї ї  носи
ли сенатори, царедворці, священнослужителі. У християнські часи вона зберегла три 
форми відповідно до трьох ступенів священства. Диякон носить її, як носили в Римі, 
через плече; тут вона має назву — орар. У священика вона спускається обома кінцями 
з плечей н а 'гр у д и  й тут скріплюється. В такій формі вона має назву — єпітрахиль. 
Це — найважливіший знак священицького сану. І, нарешті, в епіскопа вона лежить 
на обох плечах і одним кінцем спускається на груди, а другим—на спину. Як знак 
єпіскопськото сану вона має назву—омофор. Н а орарі, єпітрахилі та омофорі роб
лять зображення хрестів.

Існують ще кілька другорядних елементів облачення, необхідних для зручнос
ті: поручі, пояс тощо.

Облачення, починаючи з IV ст., почали все частіше й частіше робити з парчі. Це 
виходить з того^ що парча майже ніде не вж ивається для звичайного одягу й то 
му вона найкраще задовольняє богослужбові вимоги.

(Д а л і буде)
В.  К  -  н.

ПОМІСНИЙ СОБОР 1945 РОКУ 

(із спогадів учасника Собору)

Багато обставин та офіційних даних про діяння Помісного Собору Руської П р а
вославної Церкви, який відбувався в Москві на початку 1945 року, знайшли своє 
відображення в різних церковних виданнях. Однак для найповнішого висвітлення 
того чи іншого історичного факту має значення навіть маленьке зернятко нових 
вірогідних відомостей. Тим більше це важ ливо для такої визначної події, як Поміс
ний Собор 1945 року. Сподіваюсь, що мої короткі спогади, як учасника цього Со
бору, пригадають минулі соборні події та, можливо, доповнять відомі факти не
безінтересними деталями.

Помісні собори Руської Православної Церкви являють собою найвищий орган 
церковного управління. Як свідчить історія, вони скликалися в залеж ності від по
треби розв'язання назрілих питань церковного ж иття в галузі законодавчій, судо
вій, церковно-адміністративній, літургічній або для вирішення інших церковних 
справ. При цьому собори звичайно самі визначали форму своїх діянь, бо не існує 
раз і назавж ди взаконених норм для порядку (процедури) помісних соборів, хоч 
деякі з них користувались прецедентами (прикладами або постановами) попередніх 
соборів.

Наш Помісний Собор 1945 року, дуж е представницький за своїм складом і зн а
ченням, був скликаний насамперед для обрання нового П атріарха Московського і 
всієї Русі на посиротілу патріаршу кафедру.

15 травня 1944 року раптово вмер Святіший П атріарх Московський і всієї Р у 
сі Сергій. Напередодні, 14 травня, він відправляв Божественну літургію в московсь
кому Ризоположенському храмі, де з іншими епіскопами висвятив архімандрита Ма- 
карія (Д аєва) на епіскопа Можайського, а над ранок наступного дня відійшов до 
Господа.

Н а виконання заповіту П атріарха Сергія обов’язки П атріаршого Місцеблюстите- 
ля прийняв на себе митрополит Ленінградський і Новгородський Алексій.

21 листопада 1944 року він скликав у Москві Собор епіскопів. Прибувши на 
Собор за тривожного часу ще не закінченої війни, епіскопи, свідомі всієї відпові
дальності перед Церквою, винесли постанову про найшвидше скликання Помісного 
Собору Руської Православної Церкви для обрання на посиротілу патріарш у к а 
федру нового П атріарха Московського і всієї Русі, а також  для вирішення інших 
церковних справ. Єпіскопат ухвалив скликати Помісний Собор у Москві не пізніше 
січня-лютого 1945 року.

Тоді ж  була призначена Передсоборна комісія для підготовни та проведення -Со
бору. Очолив її Патріарший Місцеблюститель Митрополит Алексій.До складу комісії ввій
шли: митрополит Крутицький і Коломенський Николай, митрополит Київський і Галиць- 
кий Іоан, архієпіскоп Псковський і Порховський Григорій, єпіскоп М ожайський М акарій, 
а також  богослови, каноністи. історики, серед них проф.-прот. Т. Д . Попов, проф. 
С. В. Савинський, проф. Н. П. Доктусов, проф. А. А. Савич та найстаріші пред
ставники московського духовенства на чолі з керуючим справами Московської П а
тріархії прот. Н. Ф. Колчицьким. Були залучені також  професори і викладачі Б о 

гословського інституту та церковно-громадські діячі. Величезна, дуж е окладна й 
відповідальна робота Підготовчої комісії до Собору потребувала великих зусиль і
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все ж  була проведена на високому рівні. Всі учасники комісії та залучені до робо
ти особи працювали, свідомі своєї відповідальності перед Богом і Церквою.

Перше засідання Собору було призначене на 31 січня 1945 року.
Члени Собору, прибувши до Москви, відвідували Патріархію, де реєструвалися 

з  М андатній комісії.
Щ е зранку 31 січня тисячі православних москвичів заповнили довгий проспект 

від станції метро «Сокольники» до храму Воскресення та прилеглі до нього про
вулки. В поважній зосередженості вони зустрічали членів Собору, які прибували до 
Москви, — архієреїв, кліриків і мирян, а також  почесних гостей Собору — Пред- 
стоятелів і представників Автокефальних П равославних Церков.

До храму Воскресення в Сокольниках, де мали відбуватися засідання; Собору, 
на першу годину дня прибули Патріарший Місцеблюститель Митрополит Алексій, 
члени Синоду і всі члени Собору, хор, представники московського духовенства і 
мирян та обслуговуючий персонал.

У церкві Патріарший Місцеблюститель і всі члени Собору з любов’ю зустрічали 
почесних гостей. Хор під керуванням В. С. Комарова урочисто вітав кожного з них 
співом «От восток солнца до запад»... На засідання Собору прибули: Патріарх 
Александрійськнй Хрлетофор, П атріарх Антіохійський Александр III, Католикос- 
П атріарх усієї Грузії Калістрат, представник Константинопольського Патріарха ми
трополит Фіатірський Германос, представник П атріарха Єрусалимського митрополит 
Севастійський Афінагор, представник Сербської Церкви митрополит Скоплянський 
Иосиф, представник Румунської Церкви епіскоп Арджешський Иосиф та церковні 
діячі, які їх супроводили. Прибув і митрополит Північноамериканський та Алеутсь
кий Веніамін, Екзарх П атріарха Московського в Америці.

Радість зустрічі членів Собору із східними П атріархами та іншими представни
ками Автокефальних Церков була велика і благодатна. Взаємні теплі привітання, 
святительські благословення свідчили про наявність братерських, сердечних зв ’язків 
м іж  Православними Автокефальними Церквами.

Д о початку засідань Собору був відправлений молебень. Патріарший Місце
блюститель перед ним у щирому, сердечному слові закликав усіх приступити до со
борного вирішення церковних справ з побожною молитвою до Господа, «нехай по
шле Вій благословення Своє на нас і нехай станеться на цьому Соборі нашому 
«єже ізволися Духу Святому» (Д іян. 15, 28) на благо нашої Святої Церкви». Всі 
присутні щиро молилися про дарування благословення й помочі Бож ої на діяння 
Собору.

Потім усі посідали за столами для роботи Собору.
Місцеблюститель Патріаршого Собору Митрополит Алексій привітав усіх прибу

лих на Собор архіпастирів, пастирів і мирян та висловив надію, що з Божою до
помогою Собор працюватиме «в єднанні духу і в союзі миру на благо Церкви та 
спасення віруючих». Завданням Собору, сказав він, є обрання П атріарха Москов
ського і всієї Русі, розгляд і затвердж ення «Положення про управління Руської 
Православної Церкви».

Урочиста хвилина. Собор оголошується відкритим. Почались привітання. З  гли
бокою зосередженістю і увагою було заслухане привітання Соборові від імені Уря
ду С РСР, яке виголосив голова Ради  в справах Руської Православної Церкви 
Г. Г. Карпов. У відповідь на це привітання Митрополит Алексій, як голова Собору, 
дякував Урядові за  увагу до Собору та сприятливе відношення до Церкви. Було 
прийняте Звернення Собору до У ряду з висловленням глибокої вдячності за добро
зичливе ставлення до всіх церковних заходів.

Митрополит Київський і Галицький Іоан зворушливо й сердечно вітав від імені 
Собору почесних гостей — П атріархів і представників Автокефальних Церков, які, 
за  словами владики, «своїм прибуттям на Собор підтвердили братерські відносини 
між Церквами в дусі Христової віри й любові».

Відповідаючи на привітання, почесні гості дякували за прийом, висловлювали 
радість спілкування з Руською Православною Церквою та глибоке задоволення ді
яннями Собору. «З великою надією, прагнучи святості, дивиться західний світ на Ру
ську Церкву», •— сказав у своєму схвильованому привітанні Соборозі митрополит 
Веніамін.

Безмежно глибокою любов’ю до Батьківщини, до рідного народу була пройня
та доповідь Патріаршого Місцеблюстителя Митрополита Алексія «Про патріотичну 
діяльність Руської Православної Церкви під час Вітчизняної війни».

Перший день засідань Собору завершився розглядом проекту «Положення про 
управління Руської П равославної Церкви», запропонованого архієпіскопом Псковсь
ким Григорієм. У виступах щодо змісту «Положення» проф.-прот. Т. Д. Попов від
значив його канонічні достоїнства і важливість для Руської Церкви. «Положення» 
одноголосно було затверджене.

Подячною молитвою Господеві та співом «Достойно...», а також  многоліттям 
членам Собору і всім, на ньому присутнім, закінчилось перше засідання Собору. В. 
яскраво вираженому дусі братерської любові та цілковитого єднання всіх членів 
Собору і гостей минув перший день його роботи.

Інтерес до Церковного Собору був такий великий, що православні москвичі про
тягом усього часу засідання Собору не розходилися, а по закінченні засідання розпи-
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тували про соборні діяння й ділилися враженнями. Всі з нетерпінням чекали дру
гого дня засідань Собору, коли мало статися обрання нового П атріарха.

2 лютого, біля храму Воскресення в Сокольниках скрізь чути було радісні при
вітання православних москвичів членам Собору й почесним гостям, які прибували 
на історичне засідання.

Воно почалося в  тому ж  складі після молитви «Царю Небесний...» П редставник 
М андатної комісії зробив доповідь про склад Собору та повноваження його членів.

У засіданні взяли участь: П атріарш ий Місцеблюститель Митрополит Л енінград
ський і Новгородський Алексій, митрополит Крутицький і Коломенський Николай, 
митрополит Київський і Галицький Іоан, митрополит Північноамериканський і А ле
утський Веніамін. архієпіскопи, епіскопи числом 41 та 126 представників параф іяль
ного духовенства і мирян, серед яких були богослови, церковні історики та інші 
спеціалісти старих академічних традицій.

Собор заслухав телеграму П атріарха Константинопольського Веніаміна. ї ї  
зміст глибоко закарбувався в пам ’яті: «Радісно вітаю початок діянь Священного Ви
борчого Собору. Велика Ц ерква Христова благословляє, баж ає повного успіху. Н е
хай звершить Господь Бог святе діло Собору для блага і слави Сестри—Руської Церкви»

Зворушливо пролунало привітання Соборові, подяка йому й щире визнання йо
го роботи від групи членів Помісного Церковного Собору 1917— 1918 рр., виголоше
не маститим протоієреєм А. К. Станиславським. Він відзначив, що Собор є знаком 
зселенського єднання, канонічного розуміння та  сповідання П равослав’я.

Потім ректор Московського Богословського інституту проф.-прот. Т. Д . Попов 
доповів Соборові про стан відроджених духовно-навчальних закладів і про намічені 
плани їх дальш ої праці.

Д іяння Собору підійшли до своєї кульмінації: акту обрання нового П атріарха 
Московського і всієї Русі. Член секретаріату Собору, керуючий справами М осковсь
кої П атріархії прот. Н. Ф. Колчицький запропонував Соборові процедуру відкрито
го голосування, прийняту на засіданні собору епіскопів у листопаді 1944 року. Ч ле
ни Собору схвалили й прийняли цю процедуру.

Архієреї облачились у мантії. З  глибоким духовним піднесенням усі присутні на 
Соборі проспівали молитву «Днесь благодать Святато Д уха нас собра...»

Найзворушливіший і незабутній момент!
Члени Собору — епіскопи, починаючи з  молодших ,за хіротонією, по черзі п ідво

дилися зі своїх місць та  від свого імені й від імені духовенства і мирян своїх єпар
хій івиразно й переконливо називали ім’я свого обранця на патріарш у кафедру. Р а 
зом з кожним епіскопом під час голосування вставали з місць і представники від 
єпархій—клірик та мирянин, засвідчуючи цим свою єдність і солідарність з епіскопом.

Схвильовано, радісно й зворушливо сприймали всі присутні на соборі однодуш
не й величне волевиявлення єпіскопату про обрання свого нового П атріарха.

Закінчилось голосування, і митрополит Николай оголосив, що «Помісний Собор 
Руської Православної Церкви одноголосно вирішив: бути П атріархом Московським 
і всієї Русі Високопреосвященному Алексію, Митрополитові Леніградському і Н ов
городському, Патріаршому Місцеблюстителю».

На рішення Собору обраний П атріарх відповів своєю згодою і всі, хто був у 
храмі, єдиними устами викликнули новообраному П атріархові Алексію «аксіос!».

Виражаючи всеправославну радість і подяку Господеві за  обрання нового П а
тріарха, хор з особливим піднесенням проспівав величний гімн святого Амвросія Ме- 
діоланського «Тебе Бога хвалим...»

Члени Собору — Блаженніші й Святіші П атріархи та представники Помісних 
Автокефальних Православних Церков підписали Акт про обрання Високопреосвя- 
щенншюго Митрополита Алексія П атріархом Московським і всієї Русі. Потім к а 
федральний протодиякон Георгій Антоненко проголосив новообраному 'С вятіш ому 
Патріархові Московському і всієї Русі Алексію «многая літа».

Найстаріший за хіротонією архієпіскоп Астраханський Филип привітав П атріар
ха в дусі апостольського повчання, побаж авш и йому довгі роки прикрашати Церкву 
Христову, вести корабель церковний шляхом правди Бож ої, бути на сторожі істини 
Христової.

Д алі Помісний Собор затвердив проекти Послань Помісного Собору до архі
пастирів, пастирів і всіх вірних дітей Руської П равославної Церкви, а також  до всіх 
християн світу.

Робота Собору наближалася до кінця.
3  натхненним заключним словом виступив Святіший П атріарх Алексій. Він д я 

кував Господу Богу за те, що Він послав Свою Божественну допомогу провести со
борні^ діяння в однодумності та взаємній любові во Христі. Він говорив про труд
нощі и відповідальність патріаршого служіння, яке устраш ає його слабкі сили й побіль
шує почуття немочі. Але, виконуючи волю тих, що обрали його, він сходить на пре
стол П атріархів Московських. Святіший закликав усіх «подякувати Господеві за 
Лого милості до нас» і побаж ав «довгих щасливих і плодотворних років життя всім 
дорогим гостям — Блаженнішим П атріархам та їх представникам, їх  співробітни
кам та всьому епіскопству й кліру, всій великій пастві Святої П равославної Церкви 
в усьому світі». г
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М ноголіттям Блаженнішим і Святішим П атріархам і всім гостям Собору та за 
гальним співом усіх присутніх у храмі молитви «Достойно єсть...» закінчились ді
яння Собору Руської П равославної Церкви.

М ожна сказати, що всі віруючі Москви прибули в Сокольники і радісно вітали 
новообраного Святішого П атріарха Московського і всієї Русі Алексія.

З почуттям глибокого задоволення слід зазначити, що пильна підготовка до ро
боти Помісного Собору забезпечила чітку організацію проведення його діянь. Б ага
то чим тут завдячували секретаріатові Собору, яким керував протоієрей А. П. Смирнов.

Д уж е важливо, що діяння Собору проходили в дусі братньої любові та найви
щого єднання: Святіший П атріарх Алексій був обраний одностайно. Присутність на 
Соборі Блаженніш их і Святіших П атріархів  та інших представників Автокефальних 
Церков підкреслю вала кафоличність, вселенськість нашого Помісного Собору. Хоч 
він і був Собором однієї Помісної — Руської П равославної — Церкви, але своїм 
значенням він належить усій повноті П равослав’я, бо виявляє властивість собор
ності всієї П равославної Церкви і своїми діяннями сполучився з життям П раво
слав’я в цілому.

Помісний Собор 1945 року був яскравим підтвердженням єдності П равослав’я 
і прикладом того, як Ц ерква в потрібний час свідчить світові про нерушиму істин> 
своєї кафоличної свідомості. Собори взагалі не були частими подіями в житті Ц ер
ков, але соборність, притаманна П равослав’ю як його основна властивість, наочно 
і особливо яскраво засвідчується одностайністю і атмосферою любові й творчого 
натхнення на святих соборах П равославної Церкви. Московський Собор 1945 року 
являє для нас зразок і приклад такої атмосфери, і не тільки в почутті, тоді пере
житому, але і в його організаційних формах, які в усьому відобразили кафолич
ність П равославної Церкви.

Собор був і демонстрацією наших патріотичних почуттів, виязом високої від
повідальності в розумінні історичного значення політичної обстановки воєнного часу, 
коли він закликав віруючих людей до єдності з усіма патріотичними силами для ос
таточної, тоді вж е близької перемоги над найлютішим ворогом людства —нацизмом.

Помісний Собор Руської П равославної Церкви 1945 року для нас, учасників 
його, був незабутнім святом торж ества всієї повноти П равослав’я. Знов і знов звер
таючись у спогадах до нього, ми бачимо в ньому його неминуще значення в ж ит
ті нашої Святої Руської П равославної Церкви та яскравий історичний приклад у 
ж итті П равослав’я в цілому.

О. І. ГЕО РГІЄВСЬКИ И , 
проф есор М осковської духовної академії.

ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ УНІЇ

У 16-му сторіччі, волею лихої історичної долі, добрий шмат етно
графічної території України опинився в м еж ах  шляхетсько-королівсь
кої Польщі. Всі жителі тих українських земель належали, як  тоді говори
ли, до «грецької», тобто до православної віри і тому завж ди огляда
лися на «схід», душею і тілом схиляючись до одноплемінної та одно
вірної Русі. Ц е  не було на руку католицькій Польщі. Звичайно, це не 
задовольняло і католицького керівництва в Римі. А часи тоді були 
бурхливі. Ураган «реформації», перекотившись по всій Європі, дош
кульно позначився на Католицькій Церкві: вона втратила значною 
мірою Англію, Скандінавію, Німеччину, Данію, Голландію, Ш вейца
рію, Угорщину, Чехію... Протестантизм почав ширитися в Польщі і 
вдиратися до самої Італії...

Тоді на рятунок було покликано досвідчених людей з ордену єзуї
тів. Проповіддю і школою вони швидко спинили наступ протестантиз
му в Польщі та деяких інших країнах  Європи. Але цього для Рима 
було замало. Він бо втратив т ак  багато позицій і йому треба було за 
всяку ціну відшкодувати цю болісну втрату.

З а  планами курії це найлегше мож на було здійснити за рахунок 
православних на сході. Тим паче, що значна частіша їх опинилася в 
меж ах  католицької Польщі, від них можна б і починати. Та й було 
тут кому почати: в Польщі перебував папський нунцій Антоній Пос- 
севіно. Н а  королівському дворі обертався впливовий королівський 
проповідник Петро Скарга. І от, незабаром з ’являється його твір 
«Про єдність Божої. Церкви» — неначе програма дальших насту
пальних дій.
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10 січня 1569 року за короля Сигізмунда II Августа стався акт 
так званої «Люблінської унії». Силою цього акту Польща і велике 
князівство Литовське, в складі якого були Україна і Білорусь, ство
рювали єдину Річ Посполиту Польську з одним королем, спільним 
сеймом і сенатом. Отоді й виринуло вперше попсоване латинське сло
во «унія» — на цей раз п о л і т и ч н а  у н і я  (союз) народів Польщі, 
Литви й Русі в одній державі.

8 січня 1588 р. королем Польщі став кандидат католицьких кіл, 
шведський королевич Сигізмунд III  Ваза. П о л і т и ч н а  у н і я  в 
Любліні (1569) підготувала грунт для ц е р к о в н о ї  у н і ї  в Бресті 
(1596). Обидві унії творилися могутніми впливами й силами Рим а та 
Варшави, яким підкорялася частина православних ієрархів, що одер
жували свої кафедри, як «хліби духовні», з ласки  королівсько-маг
натського уряду. Серед цих епіскопів особливо сумну славу здобули 
єпіскоп Володимир— Волинський Іпатій Потій та єпіскоп Луцький 
Кирило Терлецький.

Іпатій (Адам) Потій, коли був каштеляном у місті Бресті, мав 
крісло у варшавському сенаті, але втратив його, як тільки став епіс
копом (1593 р.). Дивуючись, запитував І. Потій різних достойників 
польських, чому це «під королем польським вольності маємо рівні, а 
засідати на кріслах разом з біскупами не можемо». Йому роз’яснили: 
«Гди будете іміти от отца святого. Старого Рима папежа. благословен- 
ство, то латво вам буде іміти меж  нами і столок сенаторський» (преп. 
Афанасій Брестський. «Діаріуш»), П орада ця не пропала. З а  неї м іц
но вхопився Володимир—Волинський владика Іпатій Потій, який не 
міг пережити втрати свого сенаторського місця...

Щоб повернути сзої давні привілеї, він стаз  головним ініціатором 
і діячем церковної «унії», віддаючи цій справі всю свою енергію, 
спритність і безпощадність. Та хоч, виконуючи волю короля. І. Потій 
і став уніатом, утраченої сенаторської гідності він так  і не добився. 
Ні він, ні ті, що пішли за ним...

Порозумівшись таємно з розбещеним і авантюрним епіскопом 
луцьким Кирилом Терлецьким та слабовольним київським митрополи
том Михайлом Рогозою, І. Потій почав діяти. Н аперед  змовившись із 
своїми однодумцями на таємних «покутних соборищах», вони погоди
ли все з королівським урядом у Варшаві. Король Сигізмунд обіцяв 
їм усі блага і порадив руським владикам їхати, на королівські кошти, 
до римського папи й скласти «від усієї Русі» офіційну заяву  про свою 
готовність визнати його главою всієї Церкви. Цю місію було покла
дено на найбільш надійних владик — І. Потія і К- ТерлеЦького потай 
від митрополита київського Рогози. В Римі обох відступників прийняв 
папа Климент V III з великими почестями і милостями. Вони читалий 
підписували все, що їм давали...

Вручаючи «прийнятим русинам» І. Потію і К. Терлецькому листа 
до польського короля, папа сказав: «У листі нашому ми просимо ко
роля, щоб вас і церкви ваші, і маєтки ваші він владою своєю боро
нив, а крім того ще й уш анував та до с е н а т о р і в  зарахував , доки 
ви будете слухняними Римській Церкві». А відступники тільки з а р а 
ди цього їхали до вічного міста...

З  великим хвилюванням і неспокоєм чекали І. Потія і К. Терпець- 
кого вдома. Король, шляхта, єзуїти і латинське духовенство раділи. 
Сигізмунд видав універсал, оголошуючи, що він « д а в н о  б а ж  а з 
б у т и  в о д н і й  в і р і  з п і д д а н и м и » !  Інтереси держ ави  вима
гали від короля церковної «унії». Православні люди тривожились і 
сумували. Довідавшись, що зрадливі епіскопи збираються вчинити 
насильство над їх совістю, православні люди і братства негайно дали  
знати про події на Україні східним патріархам . Патріархи Констан



тинопольський та Александрійський через своїх представників відки
нули і осудили «унію». Король, латинські епіскопи, уповноважені 
Сигізмундом представники влади і владики, які породились прийняти 
«унію», готувались до собору, на якому прилюдно мали проголосити 
«унію».

Собор відбувся в місті Бресті, в жовтні 1596 року. Хоч собор скли
кався власне тільки для проголошення унії, православні вжили захо
дів, щоб у Бресті відбувся собор Православної Церкви для суду над 
відступниками.

Уніатську сторону представляли численні магнати і шляхта, три 
католицьких епіскопи, з ними чотири єзуїти, епіскопи на чолі з мит
рополитом М. Рогозою, які пристали на унію і три архімандрити.

Н а православному соборі були представники патріархів Констан
тинопольського і Александрійського, православні владики Львівський 
і Перемишльський, два архімандрити з Афону, митрополит Л ука з 
Б елграда ,  дев ’ять архімандритів, понад двісті протопопів, намісників, 
священиків. Числене представництво православних мирян очолював 
князь В. К  Острозький, були посли православної шляхти з воєводств: 
Київського, Волинського, Брацлавського, Руського, з Галицької землі, 
посли від православних братств і міщан багатьох міст.

Коли епіскопи, які лишились вірними Православній Церкві, і всі 
учасники православного собору довідались про сумний факт церков
ної зради, вони соборною постановою позбавили митрополита і єпіс- 
копів-відступників духовного сану, засудили унію і урочисто присяг
нули її не визнавати і всіма способами їй противитися. Зачувши про 
це, король зап алав  гнівом проти православних, назвав  їх протест про
ти «унії» антидержавним виступом, а їх самих — ворогами польської 
держави.

Т ак  єдина П равославна Ц ерква розкололася на Україні через 
«унію» на два окремі віросповідання — православне і уніатське. Це 
спричинило взаємне відчуження між  братами по крові і викликало 
важ ку довгочасну релігійну смуту на нашій землі...

Тоді українському народові відкрилися очі: народ розпізнав справ
ж н є  обличчя унії і тих, хто стояв за її спиною. Не минуло й десяти 
років після Брестського уніатського собору, як по всій Україні поча
ла наростати чимраз більша хвиля народного протесту проти уніатсь
кого насильства над його совістю. Від унії почали відрікатися самі 
уніати. Довелося рятувати унію хитрощами. Так, майже сто п’ятдесят 
років (від Брестського собору 1596 р. до Замостського собору 1720 р.) 
уніатська ієрархія мирилася з тим, що духовенство не поминало під 
час богослужень імені римського папи, зберігало східні обряди. А ко
ли згодом уніатська ієрархія, підтримана католицькими урядами 
Польщі та Австро-Угорщини, відчула свою силу, вона почала одвер
тай наступ на православну обрядність і живу народну традицію. Щоб 
прискорити повне окатоличення і полонізацію та мадьяризацію унії, 
не щадили тепер і уніатів. їх  нещадно гнобили нарівні з православ
ними кріпаками.

Т ак  унія обманула уніатів.
Тож не дивно, що врешті-решт папа Іоан XXIII офіціальним на

казом скасував вигаданий на обдурювання православного Сходу тер
мін « у н і я » ,  що мав означати нібито «союз» Східної Грецької Ц ерк
ви з Західною Латинською. Римо-католики зрештою і не замовчували 
неспроможності унії як такої. Так, львівський римо-католицький архі
єпіскоп Сєраковський одверто говорив про неповноцінність унії як 
окремого віровизнання. Мовляв, «унія» — це термін баламутний, бо 
він говорить про союз двох окремих Церков (Східної і Західної) , то
д і як правдива Церква, — твердив Сєраковський, — тільки одна, Р и 
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мо-Католицька. Крім того, цей термін з релігійного погляду, на дум 
ку Сєраковського, ще й небезпечний, бо уніати занадто  тісно з в ’язані 
із Східною Церквою, з її обрядом і звичаями, тож саме в цьому 
криється постійна небезпека, що вони в будь-який момент можуть 
вернутися назад до П равослав’я!

Зваж аю чи на цю «небезпеку», католики після Брестського собору 
докладали всіх сил, щоб східний обряд, який залишився уніатам у 
спадщину від П равослав ’я, якнайбільш е з ’огидити, принизити та зне
цінити. Католицтво скрізь і всюди зображ увано як  віру вищу, пансь
ку, шляхетську, а унію (тоді вже і унію!) як віру темну, мужицьку, 
кріпацьку. Єзуїти, ці головні винуватці унії, в своїх проповідях поча
ли глумитися з східних обрядів, кажучи, що вони сміховинні, що. уні
атське віросповідання гірше від турецького та лютеранського, що уні
атські церкви гірші від «синагог». Та навряд чи уніати мали право на 
це ображатися, коли сам «стовп» унії, митрополит й .  Вельямін Рут- 
ський в листі до кардинала Бандіні називав православні церкви «си
нагогами»... Отже, не без підстави визначний православний полеміст 
XVII ст. Захар ія  Копнстенський називав унію «згодою між вовками 
і вівцями».

Кінець королівсько-шляхетської Польщі водночас був початком 
повільного занепаду і безталанного її витвору — унії. Головна траге
дія унії полягала в її внутрішньому роздвоєнні: чужа віра тягнула ї ї  
на захід, рідний обряд тягнув її на схід. І унія, відкинута П р аво с
л а в ’ям, зневажувана католицтвом, зрештою мусила сама розколоти
ся на два табори: латинізаторський і східний, візантійський.

Латинізатори, із станіславським уніатським епіскопом Григорієм 
Хомишином та перемишльським епіскопом Йосафатом Коциловським 
на чолі, мріяли про цілковите облатинення східного обряду, скасуван
ня іконостатів у церквах і таке інше. Єпіскоп Г. Хомишин щиро ж а л 
кував, що Русь-Україна прийняла християнську віру з Візантії, а не 
з Рима, який у поняттях Хомишина був синонімом ладу й культури. 
Всі соціальні розрухи, протести, і страйки поневолених мас, які мали 
місце в Західній Україні, Хомишин пояснював приналежністю тих мас 
до східної вірп, яка, мовляв, породж увала тільки бунтарство та без- 
л з  д д я ...

Візантиністи, формально залишаючись уніатами, насправді праг
нули відновлення давніх східних церковно-національних традицій 
(це називалося «очищенням обряду»). Послідовна еволюція тих двох 
течій неминуче мала привести одних до покинутої віри предків, а дру
гих —до певного й цілковитого латинства, що і сталося з сучасною 
греко-католицькою еміграцією.

Від половини XIX віку боротьба в лоні уніатської Церкви набира- 
рала дедалі гострішої форми. П ід церковним лозунгом боротьби за 

чистоту обряду» йшла боротьба за збереження своєї народності, яка 
не по своїй волі опинилася в чужеплемінній та іновірній (австро- 
угорській, а згодом пансько-шляхетській, польській) державі.  У цій 
боротьбі агресія латинства поглинула не один мільйон українців.

Зміркувавши, що уніатської Церкви тепер уже не вдається зроби
ти «повноцінною» в середньорічному розумінні, тобто, повністю зла- 
тинізувати та окатоличити, Рим махнув на неї рукою і почав зал и ц я
тися до тих, хто був її гнобителем — до польських панів і угорських 
баронів. Уніатський мандрівний єпіскоп Іван Бучко напевно не забув 
ще й досі, як йому в 1938 році відібрано право голосу на Євхаристич
ному конгресі в Будапешті, а натомість надано голос римо-католиць- 
кому достойникові з панської Польщі, кардиналові Глонду!... Щ о ж  
до нас, то ми довго будемо п ам ’ятати «подвиги» шовіністичного само
дура ксьондза-полковника Мйодонського, який ганяв по «всходніх кре-
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сах» (Волині й Галичині), вишукуючи «шляхетські» прізвища з з а 
кінченням на «ськнй». Вони з благословення уряду і костьола, д ав а 
ли  йому «право» зараховувати  носіїв цих прізвищ — чи це був уніат, 
чи православний — д о п о л ь с ь к о і  н а ц і о н а л ь н о с т і  і р и м о -  
к а т о л и ц ь к о ї  р е л і г і ї!...

Більшого насильства годі уявити!
Ц я політика насильницького римо-католицького душехватства ви

разно свідчила про те. що роль «унії» в історії католицтва вже скін
чилася і сама унія, на яку королівська Польща покладала такі вели
кі надії, тепер стала мертвим поняттям.

Незабутній  протопресвітер д-р Г. Костельник ще в 1938 році, коли 
галицька уніатська Ц ерква відзначала 300-річчя смерті уніатського 
митрополита Й. Вельяміна Рутського — великого прихильника цер
ковного латинства, виступив із знаменною доповіддю «Ідеологія унії», 
підкресливши в ній: «Ніколи і ніде на світі не вдавалося уніатам н а
хилити до себе латинян, але завж ди і всюди латинянам вдавалося 
нагнути унію на свій бік... З цього слідує, що уніатам судилося бути 
тільки яничарами,... перейняти від латинян усю їх смертельну нена
висть до Східної Ц еркви і свого минулого та разом з латинянами йти 
на здобуття Сходу... В унії мусить бути щось неприродне, звихнене, 
що нівелює та обертає ні на що усі її потуги». Отже, вона з самої 
■своєї природи мертвонароджена і не має перспективи.

Слова о. д-ра Г. Костельника були пророчими. В 1946 році, на іс
торичному Львівському церковному Соборі численного греко-като- 
лицького духовенства і мирян була анульована Брестська церковна 
унія  в західних областях України і тим самим уніатська Церква на 
всій Україні остаточно перестала існувати.

П равославна Руська Церква — ЇДерква-Матір наших благочести
вих і мужніх предків торжествувала свою історичну перемогу!

Прот. Н. ПАВЛОСЮК.

Єрусалим. Сучасний вигляд Гефсіманського саду.
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ПОМІЧЕНІ ПОМИЛКИ

Сторінка Рядок Надруковано Повинно бути
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Преосвященному спів- 
сужили

і всіє Русі

підтвержують перемогу 

і Євенгелічної Церкви

звичаю святкування 

і визначили місяць 

ужев сі

неминуче поставили 

не залишилося 

Воскресення Л азаря.

Преосвященному спів- 
служили

і всієї Русі

підтверджують перемогу 

Євангелічної Церкви 

звичаю святкувати

і визначали місяць 

уже всі

неминуче поставали 

не залишалося 

Воскрешення Лазаря.


