
ПАВЛО СЯВЧУК 

Прнчшн їв позвовшбостн кщт іішкаріса 1 
(Paulus Saucuk — fldditamenta orthodoxiam Cgrilli linearis 

spectantia ) 

Межи православною єрархією, що по світовій війні 
опинилася на вигнанню можна запримітити два напрями : 
один з бувшим київським митрополитом Лнтонієм на чолі, 
сприяючий протестантизмови, другий з бувшим волинським 
архієпископом Евлогієм, звісним нам з часів світової війни 
за російської окупації Галичини, котрий стоїть на консер-
вативному становищі православної богословії. Вплив про-
тестантизму як і кальвінізму на православні церкви не но-
вий. В останньому часі протестантизуючі богослови взяли 
недвозначно перевагу, чого доказом є вже й стремління 
до формального обєднання східних православних церков 
з англіканською церквою, про що в останніх місяцях так 
богато говориться та пишеться. Протестантські впливи на 
православні церкви сягають часів реформації. 

Вже за патріярха Єремії II хотіли протестанти заклю-
чити унію з православними і в тій ціли предложили 1575. 
p. Єремії своє віроісповідання (авгсбурське), передожене на 
грецьку мову Ґерлятом. На це відповів Єремія 1576. р. в 22 
точках, в котрих опрокидує деякі блуди протестантів, а та-
кож деякі звичаї і науку католицької Церкви. У відповідь 
на це письмо уложили протестантські богослови трактат, 
на який дав Єремія 1579. р. другу відповідь, де говориться 
про походження Св. Духа.свобідну волю, оправдання, добрі 
діла, св. Тайни, образи і монаше життя. Протестанти від-
повіли на це знов письмом 1580. p., яке однак патрійрх 
збув коротко, додаючи при кінці бажання, щоби вони 
дали йому спокій з догматичними справами. Хоч па-
тріярх Єремія відкинув пропозицію протестантів, за те вплив 

!) Отся праця була читана на семинари історії української Цер-
кви на Богословській ЯкадеміГ у Львові. Вп. Миколі Чубатому складаю 
отсею дорогою щиру подяку за ласкаву поміч і завваги. 



1653 1653 Б о г о с л о в і я 

їхньої науки наі православну церквуі росте та оказується 
явно виданням віроісповідання (гомольогії) царгородського 
патріярха Кирила Люкаріса. Про це віроісповідання Кирила 
висказуються ріжно; православні перечать його автентич-
ність, католики і протестанти признають, що Кирило є його 
автором. В наших часах проф. І. Соколов в „Записках Істо-
рично-Фільольогічного Відділу Української Академії Наук 
Кн. І. з 1919. р. в праці „Про відносини Української Цер-
кви до грецького Сходу при кінці XVI та на початку XVII 
ст. за нововиданими матеріялами" старається доказати, що 
згадана гомольогія не походить з руки Кирила, отже не є 
автентичною. Се виходить по думці автора з порівнання 
тГ-з иншими письмами Кирила, а передовсім з його листом 

львівського Брацтва Пресвятої Богородиці при церкві 
Успенія з 1634. р. Однак відколи Лєгранд опублікував авто-
граф Кирилового віроісповідання в своїй бібліографії (Biblo-
graphie hellenique), автентичність твору не улягає наймен-
шому сумнівови. Тому католицькі і протестантські вчені 
мають повну слушність, коли рішучо приписують Кирилови 
авторство протестантського віроісповідання. Гомольогія Лю-
каріса є доказом, що на початку XVII стол. сиділа на цар-
городськім патріяршім престолі людина, думаюча по каль-
вінськи, тому й особа Кирила Люкаріса та його життя на-
бирає окремої вартости. 

а) Д е щ о п р о ж и т т я Кирила Люкаріса 

Константин Кирило ') Люкаріс родився дня 13. листо-
пада 1572. р.!) в Кандії, головнім місті острова Крети. Остров 
належав до венецької републики, котра була лагіднішим 
завойовником чим Турки, які нищили грецьку науку; тому 
сей остров видав богато вчених і славних мужів. Першу 
науку побирав Кирило у єромонаха Мелетія Власта. Як 
двадцятьлітний хлопець їде до Італії для дальшого образу-
вання. Кілька літ перебував він у Венеції, де ним занявся 
тамошній грецький єпископ Маргуній. Від 1588 до 1594. р. 

*) Кирило є його монаше імя. 
!) Rimmel в „Libri Symbolici Ecclesiae Orientalis" B„Prolegomena-x" 

на crop. XXII не подає дати уродження, а припускає, що Люкаріс уро-
дився 1565. p., бо жив більше, як 70 літ. 
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студіює в Падуї, де набирає достаточного знання італій-
ської і латинської мови. Тут рівнож запізнався з німець-
кими вченими, з Давидом Гешлем і Фридрихом Сильбурґом 
за посередництвом свого протектора єпископа Маргунія. По 
скінченню студій в 1594. р. приймає свячення і складає, мо-
наші обіти. В 1595. р. покликав Кирила його кревняк, але-
ксандрійський патріярх Мелетій Пігас до Александра'), там 
по році Кирило Люкаріс доходить до гідности протосінкела. 
В 1596. р. висилає його Мелетій Пігас до Польщі як свого 
представника та поручає йому, щоби боронив православних 
перед католиками і протестантами. Як представник патрі-
ярха Мелетія був Кирило на берестейськім протисинодї, 
запрошений ексархом3) Никифором і там докладає всіх 
старань, щоби не допустити до унії. Через весь час пере-
бування на Україні3) помагає незєдиненим в поборюванню 
Унії, бо маючи визначне становище ректора та учителя 
грецької мови в острожській школі та в Вильні, мав вплив 
на православну шляхту і братчиків. Слід тут згадати, що 
Кирило Люкаріс як і другі вчителі Греки мали вплив на 
князя Константина Острожського, котрий в 1590. роках 
стремів до Унії, а став. її великим противником мабуть за-
вдяки впливови вчених Греків, а також і Люкаріса. Рівнож 
можна увнжати певним, що Кирило Люкаріс був саме тим, 
що наклонював князя Острожського получитися з проте-
стантами проти католиків і уніятів. Є згадка, що по заклю-
чению Унії польський король Жигмонт старався наклонити 

») Kimmel в „Prolegomena-x", XXV—XXVI подає, що по укінченню 
студій подорожував Кирило по Італії і, як здається, вибрався до Же-
неви, а опісля до Бельгії. З тих подорожий межи реформованими на-
брав симпатій до їх церкви і науки так, що вернувши до батьківщини, 
бажає докладніше пізнати їх догми і противні твердження' їхньої на-
уки. Лев Яллацій (тамже) додає, що батьківську віру продав Люкаріс 
за 500 золотих підписанням артикулів, уложених проти католиків КІм-
мель думає, що не можна о це посуджувати Кирила, котрий опісля 
займав таке високе становище в православній церкві. 

!) М. Грушевський. Історія України-Руси том V, стор. 606. 
3) Проф. Гофман в праці „Patriarch Lukaris und Rom* (стор. 9.) . 

подає, що Кирило Люкаріс був лиш раз на Україні й то від 1596—1601 
року. Знова проф. Грушевський в VI томі історії України (486 стр.) 
каже, що Люкаріс скорше був на Україні й то між 159*—15% р , кіль-
кома наворотами пробував в Острозі та вчив в тамошній школі. 
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до сього діла царгородського патріярха Мелетія Пігаса та 
в тій ціпи писав до нього письмо, а патріярх рівнож через 
Кирила переслав королеви своє письмо, в котрім Кирила 
вже виступає ексархом патріяршого престола. Сей ти-
тул ексарха одержує Кирило по Берестейськім Соборі, 
коли то патріярх Мелетій на місце зложених ним уні-
ятських владик іменує львівського єпископа Ґедеона Бала-
бана, Кирила Люкаріса і кн. Константина Острожського 
ексархами української православної церкви. В 1601. р. дня« 
24. січня пише Люкаріс листа до львівського архієпископа-
Суліковського, боячись, щоби не стрінула його судьба екс-
арха Никифора. В тім листі') накидується він на лютеран та 
склонюється до Унії. Кирило Люкаріс зі страху, щоби його 
не стрінула доля Никифора, котрий умер в Мальборській 
тюрмі, заморений голодом, пише листа до львівського архі-
єпископа Суліковського. Зміст листа є такий: Кирило випи-
рається в імени патріярхів всякої симпатії з кальвіністам» 
і доказує, що згода з ними неможлива, бо вони ріжняться 
в найважніших справах віри. Дальше доказує, що між ка-
толиками а православними є як не цілковита, то майже 
повна єдність віри. „Ми — пише він — не відкидаємо свя-
того Петра, лиш з повним пошанованням і почитанням від-
носимося до нього і признаємо первенство римської Цер-
кви яко первопрестольної і її титул матери всіх церков. 
Ми маємо то саме.Ч що вони хрещення: Во імя Отца» 
й Сина й Святого Духа, признаємо ту саму природу в Свя-
тій Тройці, ту саму силу й те саме Божество, ту саму надію 
нашого призначення, ту саму любов". Однак щодо автен-
тичности сього листа підносять сумніви православні і про-
тестантські вчені як: Міхалєску, Хризостомос Пападопульос, 
Кіммель і другі та твердять, що той лист підроблений Єзу-
їтами. Явтентичности сього листу боронить проф. Гофман.2) 
бо по його думці, маючи внішні докази, є грубою помил-
кою супроти наукової методи хотіти заперечити його автен-
тичність чи назвати його фальсифікатом католиків.Те саме 
відноситься до віроісповідання Люкаріса, про яке буде мова 
низше, бо колиби навіть, як деякі твердять, сам Люкаріс 
пізніше під присягою заперечив сю ісповідь, то сим не за-

Malvi, Confession de la foix Pierre Mogila 1927. стр. 36. 
") О. Hofmann „Patriarch Lukaris et Rom" стр. 17. 



^Причинки до правовірности Кирила Люкаріса 27 

хитана її автентичність, лиш скорше се освітлювалоби ха-
рактер автора. 

Сей лист до еп. Суліковського поміг йому свобідно 
вибратися з границь Польщі і ще того самого року (1601) 
вибрано його александрійським патріярхом. Після Яллація 
ту гідність осягнув Кирило Люкаріс симонічно. Яллацій1) 
твердить, що по смерти патріярха Мелетія вернув він до 
Александра і хоч голоси всіх бажали собі мати Герасима 
Спарталіота патріярхом, Люкаріс за гроші, які зібрав для 
патріярхату, урядив пир, на який запросив елєкторів і сам 
узурпував собі патріярший престіл. /Олександрійським па-
тріярхом був він від 1601—1621. р. Вже як александрій-
ський патріярх наблизився Люкаріс до кальвінізму межи 
1611—1618. p., а на це мали вплив гопяндський посол при 
Порті, Корнелій Гага та його земляк Давид де Леу. Кирило' 
навязує листовні зносини з протестантами, котрі тревають-
аж до кінця його жйття (до 1638. p.). Вже 1618. p., як каже 
Карпофіл,г), починає він розповсюджувати „xgwpioi calvi-
nianum", що зложив опісля в своїм віроісповіданню. Тими-
блудами перенявся Кирило ще більше, як став царгород--
ським патріярхом 1621. р. Царгородським патріярхом ви-
брали його вже раніше, 1612. р. й тоді сю гідність осягнув-
він також неправною дорогою,3) тому проти нього висту-
пило чотирох грецьких митрополитів і їм удалося скинути^ 
Кирила по місяцеви правління патріярхатом. На його місце-
вибрано на патріярший престіл одного з тих чотирьох про-
тивників, а саме митрополита Тимотея, котрий удержався 
на тім становищи до 1621. р. Сей був виразним прихиль-
ником римської Церкви, а навіть дня 13. марта 1615. р-
казав повідомити папу Павла V, що узнає його своїм зверх-
ником та просив папу, щоби заложив в Царгороді семинарію 
для релігійного образування молоді та щоби поручив її ви-
ховання Єзуїтам. Але по смерти Тимотея приязні відносини, 
до римської Церкви перервались, коли в 1621. р. вибрано-
патріярхом Кирила Люкаріса, хоч богато єпископів було 

') A. Palmieri „Theologia Dogmatica Orthodoxa" стр. 468. 
2) A. Palmieri, 469. 
•>) Prof. Hofman (Patriarch Lukaris und Rom на 31 стр.) каже, що 

правдоподібно патріярх Кирило Люкаріс мав бути причиною скинення» 
патріярха Неофіта та став сам на його місце патріярхом. 
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противні тому виборови. Сей уряд держить Кирило до 
1638. р. з пятьма перервами в рр. 1623, 1630, 1633, 1634, 

J 1637. Вже від 1622. р. був патріярх Кирило звісний як 
приклонник кальвінізму. Француський король Людвик ХШ 
на представлення апостольського нунція Корсіні, робить 
старання через свого посла при Порті, Филипа де Цесі 
(Cèsy), щоби усунути Кирила і сей сильним старанням до-
вів до сього, що Кирила усунено 1623. р. На місце Ки-
рила вибрали 12 грецьких митрополитів 29. мая 1623. р. 
патріархом митрополита Григорія з Амазії і сей був при-
хильно успосіблений до римської Церкви. Григорій удер-
жався на становищі патріярха заледви місяць. По тім ви-
брано 25. червня 1623. р. патріярхом митрополита Янтима. 
Та рівнож Янтим не довго був патріярхом, бо вже 2-го 
жовня 1623. р. удалося Кирилови Люкарісови завдяки впли-
вам англійського посла Роваа і голяндського де Гага обняти 
патріярший престіл. Тим разом сповняв він цей уряд до 
мая 1630. р. Яле також в тім часі має Кирило противників 
•в грецькім духовенстві. Ярхимандрит Евтимій, котрий уда-
вав прихильника римської Церкви, підніс обвинения проти 
Кирила Люкаріса. Рівнож митрополит з Парос і Наксос 
•Єремія Барбаріга, бувший виховник грецької колегії, був 
великим противником Кирила. Сей докладає старань, щоби 
його усунути з престола і в той спосіб усунути від східної 
Церкви небезпеку кальвінізму. Повідомляє він про се Про-
паганду, а сам вибирається на захід, щоби на дворах като-

лицьких пануючих представити ту небезпеку та осягнути 
від них поміч до усунення Кирила. Єремія Барбаріга був 
також в Польщі і тут його замордовано в лісі 1634. р. не-
далеко Ґнєзна. *) 

Проти Кирила виступили остріше Греки, коли то поя-
вилося друком 1629. р. його Віроісповідання. Навіть прийшло 
до усунення Кирила в маю 1630. р., але не на довго. Ми-
трополит Ісаак з Халькидону був патріярхом заледви кілька 
днів в маю 1630. р., бо Кирило назад займає свій уряд. За 
те вже 1632. р. виступило проти Кирила 40 грецьких ми-
трополитів, а в рік опісля 57 митрополитів. Тогож (1633) 
.року постаралися вони о усунення Кирила, а на його місце 

*) Hofmann, ор. eit стр. 32. 
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вибрано патріярхом митрополита з Беррое Кирила Конта-
рена, але сей був патріярхом заледви 8 днів з початком 
жовтня 1633. р. Кирило при помочі гроший та "могучої 
опіки зі сторони голяндського, англійського та венецького 
посла вертає знова на своє становище. Та довго не вдер-
жався, бо вже в марті 1634. р. переміг його митрополит 
з Солуня Лтанасій Пателярій і Кирило мусів піти на ви-
гнання на острів Тенедос. По трьох місяцях пробування на 
вигнанню вертає Кирило до Царгороду і обіймає на ново 
патріярхат. Атаназій Пателярій вибрався до Італії та тут не 
дозволено прибути йому до Риму, лиш дістав гроші, щоб» 
міг вернути назад до вітчини. 

В марті 1635. р- удалося Кирилови Контаренови усунути 
Кирила Люкаріса ійого ви гнано на острів Родос,де перебув' 
до половини 1636. р. Цісарський посол Рудольф Шмідт хотів 
його замісць на остров Родос, перевезти до Риму,але сей плян 
не вдався завдяки голяндському послови.Хризостом Пападопу-
льос знова твердить, що то не цісарський посол, але Єзуїти хо-
тіли перевезти Кирила до Риму. Кирило Контарен, супер-
ник Люкаріса, не удержався довго на патріяршім столі, бо-
вже в червні 1633. р. мусів уступити митрополитови з Ге-
ракл ії, Неофітови, котрий мав попертя в голяндського по-
сла і в Кирила Люкаріса, котрий в тім часі повернув з ви-
гнання; патріярх Неофіт в марті слідуючого (1637) року 
уступив з престола в користь Кирила. Тепер починається 
боротьба о патріярший прєстіл межи Кирилом Люкарісом, 
а противною партією з Кирилом Контареном на чолі. Кон-
тарен, висланий на вигнанн я на острів Родос, вертає пота-
ємно до Царгорода. Про його поворот довідався голянд-
ський посол Корнилій Гага і александрійський патріярх-
Митрофан та вони правдоподібно в порозумінню з Кири-
лом Люкарісом докладали всіх старань, щоби відтягнути 
Кирила Контарена від суперництва о патріярший прєстіл.-
пропонуючи йому нову митрополію з великими доходами.-
На це бувший патріярх дав їм в і д п о в і д ь , щ о коли Ки-
рило з гідности патріяршого престола явно відкличе свою-
кальвінську науку і свої писання і навернеться до правди-
вої православної віри, він (Контарен) зречеться своїх пре-

в . Ноішапп, ор. сіі. 33 стор. 
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тенсій до престола і узнає Кирила Люкаріса патріярхом та 
буде оказувати йому підданчий послух, але ніколи не по-
мириться з єретиком. Рівнож про боротьбу проти Кирила 

.Люкаріса по повороті Кирила Контарена зі заслання до-
відуємося з документу, який є в архіві Пропаганди. Є це 
просьба до цісарського посла Шмідта, писана дня 25. марта 
1637. р. без подання місця, підписана Кирилом Контареном 
і 12 митрополитами. В ній доносить Контарен о своїм 
увільненню зі заслання, та просить посла, щоби йому по-
міг осягнути патріярший престіл. Цісарський посол взяв 
Контарена під свою опіку, а навіть звернувся в його справі 
до Конгрегації Пропаданди. Кирило Контарен рівнож звер-
нувся з просьбою ДО' римської Курії і дістав 4000 талярів. 
Маючи запевнене попертя цісарського посла, скривається 
коло замку з сімома вежами і робить старання у великого 

гвезира Байрам-Паші о усунення Кирила Люкаріса з пре-
стола через свого мужа довіря, священика Ламерна. Не 
можна доказати, що він видумав плян заговору та що до-
вів до замордовання Кирила Люкаріса. Твердження ворожо 
успосіблених Кирилови митрополитів не є достаточним на 
це доказом. Навіть висказ Семноса,1) що смерть Кирила 
Люкаріса була уложена між Байрам-Пашою, Ламерно і Ки-
рилом з Берроа не є нічим узасаднений. 1 дійсно на приказ 
Байрам-Паші 20. липня 1638. р. увязнено Кирила, а в тиж-
день пізніше (27. липня) задусили його турецькі яничари 
на покладі корабля. Кіммель 2 ) твердить, що по удушенню 
кинено тіло Кирила в море, а жовніри поділилися його 
убранням, яке другого дня продали. Тіло Кирила знайшли 
другого дня риболови, а приятелі поховали його. Яле во-
роги Кирила видобули тіло з гробу і знов вкинули в море. 
Та приятелі знов Знайшли тіло та потайки похоронили. На-
ведений автор згадує, що приятелі Кирила, коли тіло па-
тріарха вкинено в море, кричали до наслідника патріарха, 
Кирила Контарена: „ІШатє, 805 f|[wv ròv vgy.oòv, iva atitov 
&aitKU|xEv". Знова Міхалеску 3) твердить, що Люкаріс згинув 

0 Hofmann, 34. 
2) Kimmel, Prolegomena crp. XXXIX. 
*) J. Michalescu „Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse 

»der Griech.-orient. Kirche", cip. 264. 
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завдяки інтригам Єзуїтів. Причиною смерти Кирила була 
його змова з козаками. Коли султан Мурад вибирався на 
Персію, казав його арештувати з обави, щоби підмовлені 
козаки не напали на Царгород в часі його неприсутности. 
На приказ султана удусили Кирила яничари на покладі 
корабля, а тіло вкинули в море.') 

б ) Листи Кирила Люкаріса 
Вже як александрійський патріярх був Кирило при-

хильником кальвінізму, а на це знаходимо деякі докази, 
іменно в його листах. Листи ці, писані до Зіоданта з Же-
неви, до англіканського архієпископа Аббота з Кентебрі, до 
голяндського посла Гаги, до ремонстранта Віттенбогаерта, 
до Давида де Леу та до Янтонія де Домініє, ворожо до 
Риму настроєного католика. Листи .Кирила, що походять 
з 1612—1637 років, не можуть бути у всім собі подібними, 
а всетаки сходяться у многім як: а) у визнанню Христа як 
одинокої ціли спасения б) в надії на підготовлення і роз-
ширення євангельського божого царства і в) в анатемізуванню 
папства, а ще більше Єзуїтів. Проти Єзуїтів виступає Лю-
каріс дуже остро, відкидає догми католицької Церкви як 
ложні і зіпсуті, а папу зове антихристом, що не має відпо-
віднішого знаряддя як Єзуїти, а Пропаганду називає това-
риством для поширення безвіря. Зі зреформованою наукою 
симпатизував здавна,а зблизився до кальвінізму між 1611— 
1618. р. під впливом Корнеля де. Гага та Давида де Леу. 
Цьому впливови піддався ще більше на становищі царго-
родського патріярха, однак дуже обережно, не хотячи зри-
вати звязків зі своєю Церквою, противно вважав Кирило 

') Що Єзуїти були причиною смерти Кирила, наводять ще крім 
Міхалєску, Фердинанд Каттенбуш в „Lehrbuch der vergleichenden Kon-
fessionskunde" (стор. 143); англіканський учений Горе в „Studentes Hi-
story of the Greek Church" (стр. 342—344); Хризостомос ГІарадопульос 
в „'АгкАоую KvqOiXov TOÖ AOVXOQSCO? JTATQUXQXOU Kcovöxavravojt6X.6ö>s. Nea 
2ICDV II стр, 19.: Філяретос Бафеідес в „'ЕхуЛті«іасгахті iarogia" (стр, 58— 
59). На це проф, Гофман в праці „Patriarch Lukaris und Rom" (crop. 26) 
завважує, що є грубе незнання історичних фактів і вузке упередження 
тих, що відважуються на таке твердження, що Єзуїти мали бути спів-
виновниками замордування Кирила Люкаріса. То не є честю для науки 
Історії (каже автор), що ще в новіших часах учені не покинули тої 
.байки. 
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потрібною організацію православної Церкви на це, щоби неї 
ній можна оперти згоду з протестантами та їх наукою. 
Щоби свою упосліджену Церкву піднести на полі церков-
ної літератури і науки, висилає Кирило Митрофана Кри-
тогіула до Оксфорду з думкою, що той опісля поробить 
кроки до релігійного прочищення православної Церкви, та 
визволення з оков забобону та обряду."1) 

В листах до Віттенбогаерта (1612 і 1613. р.) говорить 
патріярх Кирило про справи східної Церкви, в яких він бо-
ронить її простоти і невчености в противенстві до вчено-
сти й первенственної висшости римської Церкви. В своїх 
дальших листах до нього признає протестантські засади,-
але невиразно і сумнівно. 

Дальше маємо 14 листів до Давида де Леу з 1617—13. р. 
p., котрі опублікував Лєгранд.5) 3 тих листів виходить, що 
Кирило був в приязних зносинах з Давидом. В однім листі 
так пише Кирило до Давида: „Tu tot authores nobis accom-
modasti.quos percurrendo totperpeceram, tot didiceram, quoad nun-
quam apud nos audita sint". 

В листах до протиримського католика й уніоніста: 
Марка де Домініє, спаленого на костирі, ясніше висказується 
в протестантськім дусі. Твір Марка „De republica ecclesia 
stica" вважав річю великої ваги та запевнює Марка, що т-
письмо буде мати великі наслідки для повалення папствао 
дальше подає, що ніколи не був противником романізму, 
а все був відданий ідеї католицизму, як це вчить, його 
східна Церква, а щойно пізніше звернувся до протестант-
ської науки, яка має своє узасаднення в Божім слові. Вкінці 
заявляє, що ця наука, як більше згідна з наукою Христа 
йому подобається.3) Ще яркіше говорить Кирило в листах 
з 1632—1637. p., де дає свідоцтво впливови Кальвіна та же-
невської теольогії на його релігійний світогляд. 

Так Кирило довго таїв свої погляди і лише довірочно 
виявляв. Щойно 1629. р. відважився видати своє Віроіспові 

•) Gass „Symbolik der Orientalischen Kirche" стр. 55. 
s) Legrand, Bibliotheque hellenique, IV т. стр. 314. 
s) Tandem per Dei gratiam, quia iustorem causam esse relormatorum 

cognovi, Christique doctrinam magis congruam, iste mihi applicui". Gass 
„Symbolik" cip. 57. 
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дання. З цього часу маємо рівнож письмо до александрій-
ського патріярха Герасима, яке свідчить, що кальвіністичні 
блуди вже були знані в Царгороді. Я іменно до Герасима 
написав голяндський посол при Порті, де Гага, щоби він 
згодився на злуку з протестантами, та щоби заснував ко-
легію для образування молоді в протестантськім дусі. Яле 
патріярх Герасим зжахнувся на такі предложения, як це 
видно з його письма : „Красше — каже — є незнання з по-
божности, як знання з переверненими безбожними заса-
дами, яких приклонники по словам св. Письма будуть строго 
покарані. Тому відписує, що непотрібний є переклад єван-
гелій на новогрецьку мову, бо то, що лекше, добре розу-
міють і в старогрецькій мові.1) 

в) Віроісповідання Кирила Люкаріса 
т а його о с у д ж е н н я 

Як висше згадано, 1629. р. появилося друком в латин-
ській мові віроісповідання, звязане з іменим патріярха Ки-
рила під заголовком „Confessio fidei Reverendissimi Domini 
Cyryili patriarchae Constantynopolitani". Заки ще це віроіспо-
відання видано в оригіналі, переложено його на француську, 
англійську та німецьку мову. В переднім слові видання ска-
зано, що копія є відписана з автографу, написаного влас-
ною рукою патріярхом Кирилом, а це посвідчає Корнелій 
де Гага, голяндський посол при Порті. Де видруковано це 
віроісповідання, є сумнівним, правдоподібно в Лейді (Leyden), 
або взагалі десь в Голяндії, там, де Гага замовив друк. Та 
коли почали підносити сумнів щодо авторства цього віро-
ісповідання, зладив Кирило ще грецький текст, який вий-
шов друком в печатні Івана де Турне в Женеві 1633. р. під 
заголовком „'Avoreofoxi] ЮрлАоуіа rrj? Xpiottavixfj? згСотєю?". Ви-
дання це має передне слово Клерка і Діодата. В нім є ска-
зано, що латинський переклад приніс богато неприємности 
Кирилови так, що богато людей перечило його автентичність. 

Віроісповідання Кирила Люкаріса обіймає 18 глав і чо-
тири питання й відповіди. З тих 18 глав лиш 7 можна вва-
жати згідними з наукою православної Церкви, прочі є ви-
разно кальвінські. На самім початку віреісповідання зазна-

') Gass „Symbolik" стр. 58 
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чує автор, що не виступає як приватна особа, але пише 
коротке віроісповідання перед Богом і цілою Церквою без 
ошуканства і в добрій вірі на просьбу тих, які випитували 
його, яка є наука східних і культ. 

Як усі віроісповідання, так і Кирилове починається : 
„Вірую в одного Бога в Тройці, Отця безначального, Сина 
родженого і Св. Духа, що походить від Отця через Сина 
(гл. 1). Дальше подає, що вірить, що св. Письмо є дане 
Богом, котрого автором є Св. Дух (гл. 2) та що Господь 
перед сотворениям вперед призначив своїх вибраних до 
слави без огляду на їх діла (гл. 3), що Господь є Творцем 
видимого і невидимого світа, сотворив все, що добре (ан-
гелів, небо і все, що під небом), а все, що зле, походить 
від діявола і чоловіка (гл. 4), що провидіння Боже є не-
зглубиме (гл. 5). Дальше говорить про упадок чоловіка 
і про первородний гріх (гл. 6), про Христа Відкупителя, 
котрий буде всіх судити й сам є головою Церкви (гл. 7—8), 
про віру, без якої ніхто не може бути спасеним (гл. 9), 
про Христа, що є найвисшим архієреєм й тільки Він дер-
жить керму управи цілої Церкви в своїх руках (гл. 10), 
якої правдивими членами є тільки вибранці до вічного ща-
стя (гл. 11). Дальше твердить Кирило Люкаріс в своїй го-
мольоґії, що Святий Дух освячує і учить Церкву, яка однак 
може милитися (гл. 12), що чоловік оправдується через саму 
віру, а не через діла (гл. 13), що свобідна воля у невідро-
джених є мертвою так, що все, що невідроджений робить 
є гріхом (гл. 14), що в Христовій Церкві є св. Тайни, які 
ділають ex opere operantis і яких є лиш дві: Хрещення 
й Пресв. Евхариєтія (гл. 15), що в Тайні Хрещення відпу-
скається первородний гріх і всі зділані гріхи (гл. 16), що 
Христос є присутний в Пресв. Євхаристії, як нам подає 
віра, а не видумане переєствлення, та що тільки духово 
можна схопити, що Христос є присутний в тій Тайні (гл. 
17) (присутність символічна, нереальна). Дальше твердить 
Люкаріс, що душі померших є або в вічній щасливости 
або в вічнім осудженню, а чистилище є тільки видумкою, 
бо по смерти нема жадної спосібности опамятання, а ту-
земне життя є часом ласки (гл. 18). Потім слідують чотири 
питання, що відносяться до читання, вдохновления і канону 
св. Письма та до почитания образів. Святе Письмо повинно 
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••бути читане всіми вірними, воно є ясне всім відродженим 
-через внутрішнє просвічення Св. Духом (субєктивне вдохно-
вления), а до канонічних книг належать ті, які вичисляє 
Лаодікійський собор; інші є апокрифами.Почитания образів 
забороняє св. Письмо, але толерувати треба мальовила як 
річ мистецтва. 

З повисше наведеного змісту виходить ясно, що в Ві-
роісповіданню Кирила не є виложена наука православної 
Церкви, але є протестантські і то переважно кальвіністичні 
блуди. Скоро по смерти Люкаріса його віроісповідання осу-
джено офіціяльно, бо рішеннями соборів. Перший собор 
що осудив Кирила, є Царгородський з 1638. р. за патріярха 
Кирила Контарена, тайного приклонника католицької Цер-
кви, а сталося се в присутности патріярхів александрій-
ського, Митрофана Критопула й єрусалимського, Теофана, 
21 митрополитів і 23 церковних достойників. Собор цей 
осудив Кирила як інтруза, що проти божих і людських 
прав вдерся на патріярший престол та пропагував фалшиві 
догми. Рішення собора звучить:1) „Кирило прозваний Лю-
карісом (який голосив scilicet), що ціла східна Христова 
Церква згоджується наукою з кальвіністами, в списанню 
своїх безбожних засад наніс обиду (Церкві) Янатема (Нехай 
буде проклятий)". Дивним є, що положив також анатему 
александрійський патріярх Митрофан Критопул, той, що був 
духово з ним споріднений та завдячував Кирилови своє 
образування. Таке рішення собору східної Церкви скоро по 
смерти Люкаріса, з чим погоджувалися всі провідні пред-
ставники східної єрархії, є найкрасшим доказом на се, що 
всі вважали віроісповідання Люкаріса його авторства. Та 
нинішні православні письменники знова несправедливо під-
носять,що головною причиною кинення анатеми на Кирила 
Люкаріса було суперництво між ним, а його наслідником 
о патріярший престіл. 

Другий раз синодально за царгородського патріярха 
Партенія в маю 1642. р. анатемізовано це віроісповідання 
Кирила й видано проти нього синодальний декрет в 17 гла-

!) Cyrillo cognomento Lucari, universara Orientalen! Christi ecclesiam 
cum calvinistis consentire, in impiorum capituloru'm suorum inscriptione 
catumnianti Anathema. Kimmel стр. 400. 
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вах, який потвердив собор в Яссах осіню 1642. р. На тім*, 
соборі був присутний патріярх Партеній, київський митро-? 
полит Петро Могила, молдавський митрополит Варлаам,. 
8 єпископів та 35 духовних і світських . учасників собору. 
Зате цей собор в Яссах потвердив обширне віроіспові-
дання Петра Могили, котре є звернене проти кальвінського-
віроісповідання Кирила Люкаріса. Пальмієрі1) твердить, що 
важність того собору лежить в тім, що він коротко висві-
тлює кальвіністичні блуди, які є в віроісповіданню Кирила 
та подає автентичний виклад православної віри. Противна 
думає Гасс2); по його думці сей синод мав за ціль ратувати 
честь патріярха Кирила та рівночасно хотів осудити віро-
ісповідання, всім знане під іменем Кирила. 

Вкінці віроісповідання Кирила анатемізував Єрусалим-
ський собор з 1672. р. за патріярха Доситея,! повторюючи 
в 5 главах постанови двох попередніх соборів, Царгород-
ського і Ясського та додаючи в шестій главі віроісповідання 
Доситея в 18 постановах і 4 запитах. Доситей признавав,, 
що Кирило жив як православний, але скрито був єретиком,, 
як це слідує з його письм.3) 

г) Н о в а л і т е р а т у р а про автентичність 
Люкарісового віроісповідання 

Межи православними вченими одні признають автором 
цего віроісповідання Кирила, другі знова перечать. (Яндру-
стос, Пападопульос). З давніших, котрі перечили авторство-
Кирила,можнаби навести єрусалимського патріярха Теофана,, 
який старається оборонити Кирила в 16 розділах.4) Причи-

9 A. Palmieri 478. стр. 
' ) Gass „Symbolik" 81. стр. 
») Ergo manifestum est, Cyryili confessionem esse non posse (Men-

talis ecclesiae confessionem, immo vero sicut album nigro contrarium, et 
lucis privatio tenebrae sunt; ita evangelistae veritati divinitus revelatae, 
quam ecclesia tenet Orientalis, non modo contrarie opponitur dieta Cyrilli 
confessio, sed et privative". — Kimmel (381 стр.) a дальше (388 —390 
стр.) анатемізує потрійно цей синод кальвіністичні глави Кирила. 

4) І. Соколов (в Записках Укр. Якад. Ьаук з 1919. р. в кн. І. на 
стор. 77.) наводить, що серед недавно виданих нових уривків з історії 
відомого грецького письменника XVIII ст. Янастазія Комнина Іспіланті 
є така згадка: „Єзуїти під впливом СЕОЄЇ злочинности обвинуватили 
вселенського патріярха Кирила Люкаріса, як кгльвіномудретвуючого. 
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ною, чому Теофан перечив кальвінізм Кирила, було це, що 
на Україні наробило віроісповідання Кирила православним 
богато клопоту. Для православних в розгарі боротьби з уні-
атами було неімовірним, щоби найвисший церковний на-
ставник вносив в своє стадо зіпсуту релігію.Такі поголоски 
дуже їм шкодили в полемічній боротьбі з уніятами. Тому 
київський митрополит Йов Борецький 1631. р. посилає пі-
сланців до єрусалимського патріярха Теофана (1608—1645), 
котрий пробував тоді в Яссах з запитом щодо віроіспові-
дання Кирила. Теофан відписав, що віроісповідання є ви-
думкою Єзуїтів і в 16 розділах оправдував Кирила та зби-
вав науку римської Церкви. Дивним є, що той сам патрі-
ярх Теофан кілька літ опісля на Царгородськім соборі 
кидає анатему разом з другими патріярхами на віроіспові-
дання Кирила. В наших часах з Українців проф. І. І. Соко-
лов перечить авторство Кирила; він твердить, що віроіспо-
відання не походить з руки Кирила. Це виходить після Со-
колова з порівнання з іншими письмами, а також з листом 
до львівського Успенського Брацтва. Соколов наводить, що 
в женевській бібліотеці істнує лист Люкаріса до^Успенського 
брацтва у Львові, покищо невідомий в православній літера-
турі. В тім листі до Успенського львівського брацтва гово-
рить Кирило, що „сліпі до світу силяться оганьбити нас, 
обвинувачуючи в кальвінізмі й єресі, виставляючи на позо-
рище власний звичайний настрій, виказуючи себе завжди 
лукавими й темними, бо вони в другому силяться оголо-
сити нас відповідальними, але даремно витрачують сили, 
бо ворогують проти Бога і істини".') Дальше каже Кирило, 
що від молодости ставиться з огидою до всякої єреси, а тим-
більше тепер, бо булоби несправедливим, щоби його світле 
звання чимнебудь оганьбилося. Кирило уважає за невідпо-
відне боронитися перед ворогами, але оправдується перед 
своєю паствою, вказуючи, що це віроісповідання не є його 

Руські знова, почувши про це, запитали Теофана, який жив тоді 1630 
р. в Яссах, про справедливість цего обвинувачення. Теофан дав відповідь 
руським в XVI розділах, в яких довів, що розголошення обвинувачення 

брехня і наклеп та виправдав Кирила". 

0 1. І. Соколов, іЬсІ. ст. 74. 
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письмо,посилаючись на все своє життя чи то на становище^ 
александрійського чи царгородського патріярха. 

Всі новочасні православні письменники стараються' 
всіми способами оправдати Кирила, опираючися на тім, що 
„всі эти письма подложны", як каже Архангельський.1) 
Православні підносять, що бракує свідків, котрі певно при-
писувалиби Кирилови це віроісповідання. Але без сумніву 
належно віддає думку православний письменник Лебедев,2) 
який так пише: „Въ греческой церкви XVII. в"Ька, безъ со-
мнізнія по примеру й подъ вліяніемь Кирилла, образовался 
небольшой кружокъ протестантсвуючихъ богослововъ, кото-
рые старались знакомить Грековъ съ протестанскимъ уче-
ніемь и склонять къ нему". Знова в найновішім виданню,-
проф. Жіжі8) Оиціе), обстоює автентичність Лукарісового' 
віроісповідання, звертаючи увагу, що перше його видання 
було зроблене з автентичної рукописи Кирила, що потвер-
джує фотографія першої сторони віроісповідання. Рівнож 
Пальмієрі4) додає, що хто це письмо порівнає з іншими; 
автографами Кирила, які знаходяться в царгородській бібліо-
теці в монастири св. Гробу, тому буде ясним, що ті письма,-
як і прочі, походять з тої самої руки. Лєгранд знова каже, 
що нема нічого лекшого як голословно твердити, що той 
манускрипт є ложний. Однак поступовання Кирила, що ви-
рікався свойого твору, є рівнозначне з поступованням об-
виненого, • якому вільно брехати і перечити вину, доки її 
суд не докаже. А таким власне доказом є автограф, виданий 
Лєграндом. 

Крім свідоцтв внутрішніх, якими є писання Кирила,-
треба навести ще зовнішні докази, що Кирило віддавна 
хилився до протестантизму. Коли до римської Церкви на-
спіли вістки, що патріярх є кальвіністом, старається Апо-
стольський Престол через француського посла при Порті 
де Цесі о усунення Кирила.Та в 1625. р. висилає конгрегація, 
Пропаганди священика Канахія Росса до Царгороду до па-
тріярха Люкаріса, щоби дізнатися від нього про його релі-

•) A. Palmieri 514 стр. нота 3. 
' ) A. Palmieri 527. стр. 1. нота. 
s) М- Jugie: „Theologia dogmatica orientalis" стр. 50^—506. 
4) A. Palmieri 530. стр. 
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гійні переконання, чи він справді є прихильний кальвініз-
мови, а якщоб ті поголоски були ложні, то нехай патріярх 
Кирило через француського або цісарського посла перешле 
своє віроісповідання, в якім признає Фльорентійський собор 
та відкидає блудну науку кальвіністів. Кирило заявив, що 
це виповнить через француського посла, як це виходить. 
з листу Росса до Пропаганди. Яле не виповнив 
цего, на що доказом є його лист до протестанта Феста 
Гоммія, в котрім накидується на римську Церкву терпкими 
словами, повними ненависти.1) Як свідка, що віроіспові-
дання походить від Кирила, можна навести француського 
посла при Порті, графа Маршевіль3) (Marcheville), котрий 
свойого часу відвідував Люкаріса і обговорював з ним 
інші справи, а при кінці спитав, чи це його віроісповідання, 
котрого примірник держить в руках. Цей запит сказав він 
Кирилови і ставить не в своїм імени, а в імени римського 
папи," котрий бажавби знати, чи це письмо походить від 
Кирила. На сей запит відповів Кирило, що то письмо є пи-
сане його власною рукою, а колиби хто думав, що в нім 
є виложені ложні думки, готов з христіянською любовю 
опрокинути цього рода закиди. 

Як дальшого свідка можна навести полоцького архі-
єпископа Мелетія Смотрицького, що спершу був відданий 
душею Кирилови в обороні православія на Україні. По му-
ченичій смерти св. Иосафата виїхав Мелетій на Схід, щоби 
тут утвердитися в православній вірі, але надія його завела. 
Приїхавши до Царгороду, переконався, що патріярх є дій-
сно відданий кальвіністичним блудам. В Царгороді подару-
вав йому патріярх до докладного вивчення православної 
віри катехизм, зложений Захарією Ґерганом, повний люте-
ранських блудів.3) Це було головним моментом в звороті 
переконань Мелетія Смотрицького, котрий з давного голов-
ного оборонця православія на Україні звертається до унії, 
пізнавши, що центр східної Церкви знаходиться під впли-
вом кальвінізму. Це опісля висказує Смотрицький в своїй 
„Apoiogi-ї peregrynacyi". Замісць правди, каже він, знайшов 

') Hofmann 18—19 стр. 
2) A. Palmieri стр. 528, 
3) Захарія ґерган видав 1622. р. в Віттенберзі катехизм, повний 

лютеранських блудів та напастий на первенство папи. 
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я там незнання та єретичні блуди, які плямили чистоту 
східної Церкви. 

Третім свідком є єрусалимський патріярх Доситей, кот-
рий признає отверто, що Кирило жив як православний, але 
скрито був єретиком, як це досить виразно видно з його 
письм. ') 

При кінці треба сказати, що посланіє до львівського 
Успенського Брацтва мусів написати Кирило для запере-
чення участи в єреси, а то в тім намірі, щоби в розгарі 
боротьби з уніятами піднести православних на дусі. В тім 
бачимо хиба лиш нестійність характеру Кирила. Це також 
можна сказати про його лист до львівського архієпископа 
Суліковського з 1601. р., в котрім Кирило старається пред-
ставити себе як прихильного католицтву тільки тому, щоби 
його не стрінула доля Никифора. Рівнож проф. Гофман 2) 
в своїй праці наводить ще дві прихильні для римської 
Церкви заяви Люкаріса а то з 1606 і 1626. р. Як алексан-
дрійський патріярх пише він 1606. р. листа до папи Павла 
V, в котрім признає папу ясно і недвозначно наслідником 
Петра і головою цілої Церкви. Проф. Гофман подає в своїй 
праці фотографію того листа. Також 1629. р., коли то Ка-
нахіо Россі мав довідатися, чи Кирило є кальвіністом, про 
що мав донести француський посол, то Кирило з одного 
боку обіцює переслати своє віроісповідання, в якім признає 
Фльорентійський собор, з другого боку сього не додержує. 
Л хиба це не є рівнож* доказом облудности і нестійности 
характеру, коли Люкаріс з одної сторони пише прихильні 
римській Церкві заяви, а з доугої сторони накидається 
в листах дб протестантів терпкими словами на римську 
Церкву і папу? 

З повисше сказаного бачимо, що бракує православним 
позитивних доказів, які опрокинулиби кальвіністичні ухили 
Кирила. Хоч православні письменники стараються вибілити 
патріярха Кирила, бо для них є неімовірним, щоби голова 
східної Церкви, »ecclesia docens" міг бути кальвіністом, але 
бачимо що дотепер їх змагання не увінчалися якимнебудь 
успіхом. Зноваж католики мають богато обєктивних даних, 
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-котрі вказують, ідо патріарх Кирило був автором кальвіні-
стичного віроісповідання. Католикам помогли протестанти 
упевнитися про сумнівну правовірність Кирила своїми ви-
даннями і працями. Вкінці треба сказати, що в листі до 
львівського ставропігійського Брацтва мусів Кирило запере-
чити свою автентичність та відпекатися від діла, яке гро-
зило на Україні скандалом та вибивало ворогам унії най-
сильніше оружжа з рук, що царгородський патріярх може 
бути для української Церкви тим, чим є для католицької 
Церкви Рим і папа. 


