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встуn 

Історія це вивчання минуJІоrо. Коли 
ж брати тільки минуле установи зало
женої Христом, то буде історія Цер· 
квн. 

Головне ядро церковної істор11 це 
вияв Божої слави у часі за посередниц
твом Церкви. 
Сама історія Церкви обіймає вну· 

трішній та зовнішній розвиток та зем· 
ську діяльність спільноти вірних, яку 
заложив Ісус Христос, а провадить її 
Святий Дух. 

Копи брат11 заrапом буття світа, то 
Бог у нім являється в особливий спо· 
сіб, а це на початку, як Створитель, 
по середині, як Спаситель, і при кінці. 
як Суддя, що прийде віддавати кожному 
no його ділах. 

Розділ, що є між створенням і кінцем 
світа, це час, це історія, всесвітня істо· 
рія, скажім, священна історія. І ця ОС· 
тання ділиться на дві чзстнні 40 
Христа й по Христі. Недаром Боссюе 
назвав Гопrофту найвищою точкою свf· 
та. 

Історію Церкви треба брати від по· 
11атків, як Христос оснував свіА інсти· 
тут блаrодати аж цо кінця вікііВ, бо 
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Uерква бу де все існувати жадна си· 
ла П не повалить. 

Релігія є невід'ємно пов'язана з бут
тям людини і тому правдива історія 
людства це історія релігії. Отож грець
кий письменник Плютарх так писав: 
«можна ж бо знайти міста без мурі'!, 
без наук, без володаря, без палат, гро
шей, театрів, розправ, але місто без 
святинь, і божеств, без молитов і при
сяг, без вироків та офір, щоб випроси· 
ти добро, а відвернути лихо, таке місто». 
ніхто не може знайти». 

Варта знати. що між ~ерковною і 
світською історією є сущна рtзниця, а це: 

а) Церква має виразний і ясний по
чаток, тому іі походження не має в собі 
чогось легендарного, повістевого, перед
історичного. 

б) Церква має визначений час, коли 
вона свою історію закінчить, а це при 
кінці віків, чого не має світська істо· 
рія. Ніхто бо з людей, народів, блокі'! 
цього не може сказати, що житиме вів 
стільки та ще й стільки . 

• 
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ПОДІЛ ІСТОРІІ ЦЕРК.ІИ 

Історію Церкви rоді поділити точно 
за роками, але треба іі ділити за зов· 
нішнім та внутрішнім розвоєм. З тогп 
боку, крім вступу, ми ділимо Історію 
на три великі добі. Вступ же буде: 
Основания Церкви та часи Апостол~11 

(33-70 рр.) У ТJЙ час церква починає 
ставити свої перші життєві кроки та 
•1ає найбільше стосунків із жндівством, 
!а ним ідуть ·грн добі: 

1 Церква та поrанська культура. Цю 
·1~ршу .1.обу ми \\ОЖемо розрізнити та 
rри частнНІ: а) 11ереслідування (64-313), 
б) fреси. святі С•тці та собори (l·Vll ві· 
ки) 1 в) навернення герман та слов'ян 
(до 9 віку). 

2. Церква та європеіІська цивілізація.: 
3нову має три частині: а) зріст папсь· 

кої могучости, б) папство на вершинах 
с11ли і в) меншає значення папства. 

1 Церква, чи точнІш християнство, та 
новітні часи, тобто світ. Знову три час· 
тині: а) розрив з Правдивою Церквою 
(від 9 віку до 1517 р.) б) відступ від 
Христа (до 1717 р.) та в) відхід від Бога 
та релігії (до 1917 р.) 



ЦЕРКОВНІ ІСТОРИКИ ТА ІХ ТВОРИ 

Першим справжнім істориком церкв11 
був кесарійськнй єпископ Євсевіі1, щ,) 
н~пнсав «Церковну історію» в 10 книгах, 
почавшн від початків, а скінчивши :324 
роко\1. Євсеєву історію опісля продовжа
лн аж до 439 року такі особи: Сократ, 
~озомен та Теодорнт. Теодор з Мопсуес· 
~тіі наn11сан знову «історію у трьох частн· 
нах». Ці історнкн писали по-грецькн. 

ІІо-латині написав історію Церкв1~ 
Руфнн і~ Ак_ві.1еї .. Су.1ьпіцій Север на
пнсап «Хрон1ку» від початку світа до, 
400 років по Христі. 

С Г°.11.горії~_.з Тур став бать1<о\1 фр:н1-
цузько1 1стор11, написавши в 10 кннг 1 , 

«Історію Франків». Історію Англії спн
са~ аж f!O ?ЗІ року преподобний Бед<t, 
на11у•1ен1шии муж середньовіччя. Інші 
історик11 це: Ордерик Вітал та Толомсї1 
да Лукка. Бароній лишнв нам 12 томі~~ 
Церковних Річників. Мансі у ЗІ то,1і 
зібрав речі, що відносяться до соборі11 
У Франції Боссює визначився не тільк11 
вимовою, але й історичними працямн. 

Ця країна має Церковну Енциклопедію 
у 5 томах. у Німеччині працювали на:: 
історією Церкви: книзь ~ридрих . Лсп-

штольберг Іван н. ДеJм111rе1>, 
польд • 

.... 
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Людвик Пастор, що написав icru 1ію 
папів, Грізар Гартмани. 
З украіиців, що займалися істоrією 

церковного життя, це літописець Нес ·ор, 
єп. Юліян Пелеш, що написав історіп 
Уніі, д-р Степан Томашівський, о. 1 ео
філь Коструба ЧСВВ, д-р Григор Л ок· 
ницький, о д-р Атанасій Великий ЧСВВ 
о. Нестор Ріпецький та інші. 

ПРИХІД ХРИСТА 

Старииииіі світ створив чотири в11со1;і 
ку.1ьтури, а це: єгипетську, ассирійськ), 
вавилонську та перську, але як пр11ї1ш.1;~ 
«повнота часу», то на попелі т11х культу 11 
осталися тр11 нові народн, а це грек11, Щ(J 

з вел11ким захватом плекали науку т:1 

мистецтво, римляни виробили право т:t 

вміли створити зразкову державну opra· 
нізацію, і ж11ди, речник та носій правдн· 
вої віри в Бога. Але й ті тр11 народ11 нanL'· 

редодні приходу Месії бу.н1 n опл:~кані_,, 
стані. 
У час приходу Христа світ мпжна б\' 

ло поділ11ти на дві релігіі1ні груп11: ж11 

дівську та поганську. 
Погани п.:~кланял11ся божкам, б,·лн l:1 

бобоині та вели дуже розпустне і1. поrю« 
не життя. Очікуванн11 лкогось В11нот. 
ника з того л1на жеврі.10 лише в малі,1 
числі сердець та умі11. 
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Жиди, навпаки, почитали одного пра
вдивого Бога «Ягве:., але і поміж ннм11 
за часів Христа, реліrііІне життя було 
вельми підупало та обнчаіІність вима
гала багато до поправи. Народом про· 
водили секти: фариtеів, яких Христос 
зове лицемірами та фальшивими, і саду
кеів, що були згеленізованнмн жидами 
з матеріялістичним поганським думан
ttіІм. 

Отож на такім грунті Христос кндае 
гірчичне зерно, з якого ма<: вирости МО· 
гутне дерево - Церква Христова. 

ЦЕРІ( ВА .. 

Почин до свого життя має вгорі. Отець 
Небесний посилає в часі Свого Синз 
Возлюбленого на те, щоб люди його 
слухали. А Цей, по цілонічній молитвІ. 
RИбнрає 12 апостолів. Між ними є Кифа, 
Петро, що має стати каменем, на якім 
Христос збудує нову спільноту ласки на 
вічне спасіння. 
Церква ж це видима спільнота вірннж, 

яка у своїм історичнім розвитку є пов'я· 
зана та піддана часові, місцю та людя:11 
- нарівні з кожною іншою людською 
vстановою - за законами природного 

розросту. Одначе вона від самого свого 
засновання, тобто від Зелених Свят 33 



року, .виказується, як щось одне А повне, 
з власним видом, рисами та властю. 

Церква поділяється на два великі ста· 
ни: навчаюча та слухаюча. Перша пере· 
дає науку та дари ласки другій. Це вид 
Церкви, а риси ось які: єдність, святість, 
вселенськість та апостольськість. 
Влада Церкви розподіляється на вчи· 

тельський, священнчий, та суддейський 
уряд. Тими властями Церква уділяє свя· 
ті Тайни: та рядить цілою спільноТОЮ\ 

вірних. 

Хоча Христос вознісся на небо, то од· 
нак Він не лишив Церкви, бо заповів, щu 
буде з Апостолами до кінця віків. Тим 
то робом Христос в Церкві живе, діє, 
воює та перемагає. Він посилає Святогn 
Духа апостолам і зараз таки. ·першого 
дня на слово святого Пет.ра навертаєть
ся 3 тисячі, а пізніш на вид уздоровлено· 
го кривого ще більше душ долучається 
.11.0 першої церковноі громади в Єрусалн· 
мі. 

Отак то почала Церква свій вихід у 
світ на Зелені Свята 33-го року, а існува
тимt• аж до другого приходу Господа. 
тобто до кінця віків, вийшла з міста 
Єрусалиму, щоб дібратися до всіх краіd 
землі, та з посеред жидівського народу 
розійшлася між усі народи та раси. 
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Сnочатку. 1а 'lacin апо<'то.~ів. хрис·rн· 
ннстнп пош11р11.1ося 11оміж: ж11дам11. 

Осідок 1іого був Єрусалим і r1ровідн11· 
1-;o\t с·в. Петро. Ті nерші хрнст11ннн ста· 
ра.1нся .1берегп1 нову .Jаповідь. але pid· 
ночасно Ht' відріка.111ся стиров11н11 -
J\\оіtсеєвого закону. 
Та nереслідування ро:шорошують а110· 

столів, а з ТІІМ і визнавців Хр11ста та да
ють нагоду поширитися вірі Христовії1 
поміж nоганам11. Іхнім центром стає 
с11ріЇІ<'ьке місто Антіохія, де вірні вnершс• 
зовуть себе християнами, а головою СТ:'ІЄ 

навернений Савла-Павло «апостол наро
дів». Вони не мали нічого сnільного ~ 
ж11дівством і теж не думали йому nідда· 
ват11ся. хотя•1и буп1 досконалими христо-

n11 т~nuн"11 Ge.1 11роі1дення Л\ойсеєвоі 
uрамн. 

З тuго 1ювста~ в Церкві тертя та неnа
роїїм іння. Об'явлення с11. Петрові, що(і 
ui11 споживав заборонені жидам звірята, 
1 J t1\рещс11ня Кор1111лі11 Сотника, а врt>· 
'" гі ) 50 puui f (J)'СЗЛfІ\tСЬКІІІЇ собор, ВИЗ· 
1ю.111ют1, 11;11н•р11е111tх пога11 i:i тягарів 

>І\ 11~1iHl'TBd. 

] 101·0 10 Х)JІІСТІІЯІІСТІЮ, ВІІЗВОЛІІВШІІСЬ 
і.1 в'я·1іп ж~1дінс1)кого націоналізм\' 
сг:~<· 1ti1111icтru всі.х народів і nриймає :ia 
с го:11щю Рим. І'олоrюю ж духовного все· 
.1t•11,·тви Цс·ркв11 можна уважати св. Іва· 
11:.:, що rnобі.'1ьша перебував у Ефезі, 



ЧАСТИ 1: А ПЕРШ А 

ЦЕРКВА ТА ПОГАНСЬКА КУЛЬТУР.\ 
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ПРЛЦІ АПОСТОЛІВ 

Свідку11ання апостолів про Христа не 
wало обмежуватися лише на Юдею та 
Самарію, але сягати аж до країв землі 
(Дії І. 8). Тодішній світ був об'єднаниіі 
в одну державу - римську, та мав одну 

загальну культуру, а це - грецьку-ге

ленську, які давали змогу апостолам ді

статися до всіх тодішніх країн. 

Обндва Якови не вніішли поза жидів
ську територію, бо старшого казав стя
ти 42 року Ірод Агрипа, а молодшого, 
першого єпископа Єрусалиму і голову 
юдею-християн, по виїзді св. Петра до 
Риму, скинено з крила святині 62 року. 
Майже усе своє апостольське діянн11 
перевів у жидівській землі і замісник 
Юди, Матій, хоч мав би працювати, як 
і'Матей, в Етіопії. Цей останній там і за
гинув за віру. 

На схід пішли такі Апостоли: Юда 
Тадей, брат Якова молодшого, що пра
цював у Мезоnотамії, та Тома-близнецu, 
що подався аж до далекої Індії. Варто
ломей з Канн Галилейської проповідза 
Христове вчення у Вірменії, а Симон 
Зилот за переданням поніс ім'я Христо11~ 
до Персії, батьківщини трьох царів. 

На північ подалися Пилип, що трудн~
ся в Малій A:Jii, Андрій же первозванннн, 
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подався був аж на північні береrн Чорно
го Моря. В малііІ Азії, як Митрополит 
Єфезу, упокоївся єдиний природною сме· 
ртю євангелнст Іван Богослов. 

Св. Петро, як передано від перших qa· 
сів християнства, жнв і помер у Рн:.~і, 
та його гріб, за останніми розкопками, 
знаходиться в підземеллях Ватикану. 

Св. Павло, «вибрана посудина~. що 
тру днвся більше як другі апостоли (І 
Кор. 15,)0) і відбув З місійні подорож~, 
які описані в Діях Апостолів. Нарешті 
враз із св. Павлом вмирає від меча в 
Римі 67 року. 

ГОЛОВНІ ОСІДКИ ХРИСТИЯНСТВА 

Апостоли, пішовшІf' на місійну працю 
здобування світа для Християнства, ста
ралися поширити свої впливи по важлн· 
вих містах, щоб із них наука Сина Божо· 
го поширювалася дальше. 

Ясно, що першим осередком християн· 
ства це Єрусалим. Він не тільки, що буо 
столицею жидів, але теж лежав на пере· 
хресті шляхів, які йшли з Азії до Афрнк11 
та й до Європи. Зрештою Єрусалим буо 
провідною зіркою для широкої жидівсь· 
кої еміграції та прихильників правдивого 
Бога, що з пієтизмом дивилися на місто 
царя Давида. Тому Єрусалнм став і· nат
ріярхальним містом, лишився і понині, 
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, Lі·І rнм містом, звідки промінювало 
-'Р' с;!•ннство, це стол1щя Снріі, _над рі· 
l\Oti Оронтом Антіохія. Тут стр111ається 
11а11а релігі11 з поганством. Висо~і ~ко-~н 
11р11чушують з •~асом створити І в1дому 

І\а1 ех11т11чну школу 11 цім місті, а славою 
хр11стш1нської Антіохії став св. Ігна1 
бого1юсець. И ц11 є понині осідком схід· 
ньс.rо патріярхату. 

Третім містом, який вели•1ається лат· 
ріаршою к31едрою, це Олександрія 11 
Єгилті. Тут був центр геленнізму та пер· 
ш11~1 владикою міста мав би бути СІ!, 
А\ар"о євангелист. Тут теж була катех11· 

тнчнз школа з таки'' Пантаном, К1~нмен
том та Орігеном, нка 11амагалас11 надап1 
християнському вченню філософічни:. 
основ. Крім тих міст, ще були три, які 
особ:111н11м способом відіграли важн1' 
rоль. розонтку християнських громад 
11ершого нrріоду. 

Іlсршим із того другого ряду мkr 
щ· ~1<1лоазії1ський Ефез. Тут розвивалися 
грсщ,ка мудрість передсократового лері· 
од)·. тут був купецький nосередок м<1лої 
ЛJіЇ, тvткн знаходІІJІІІСЯ прочани ДО відо· 
мої дІянн Ефезької. У цім місті зроб1ш 
сною в11пад11у базу сн. Павло. Єпископа~ 
.-тан rпіоробітннк с11 Павла, Тнмоте11, 
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Рівнож помсr і СН. Іван Богослов. Mk 
цева ·христ11я11ська громада займала п'яте 
місце по Римі, Антіохії, Олександрії та 
Єрусалимі. Звідсіль поширювано хрнстІІ· 
янську думку на європейський суході11. 
Грецію та Італію. 

Атенн, духовна стол1щя старннного 

світа, почула проповідь св. Павла, що 
її голосив про «незнаного Бога•. І таh 

:1 того міста пошир11.юся христ11янство 11~ 

цілу Грецію. 

Коринт, портове місто , що лучило схід 
із :~а\одом. к.1ю•1 до Греції. але й одно· 

11асно мігто 11ссправrд.1ивост11 та розпус· 

ти. Тут молоде християнство пробувало 

сил, щоб здобувши Коринт, податися на 

«грішний Вавилон на берегах Т11бру. -
Рнм. 

До останнього міста аппієвою дорогою 
прибув одної дни1ш св. Петро, щоб тут 
стпор11т11 столицю нсцьогосвітньоі імперії 
- като.111цької Церкви. Була в Рю1і 
поважна жидівська колонія, але й між 
поганам 11 апостол народів почав свою 
працю. І тут ПО ДВОХ т11сячах років сиднт1, 
наслідннк св. Петра - Вселенський Ар· 
хиєрсй, тепер Іван XXlll. 
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ПЕРШЕнство св. ПЕТРА 

Що Христос назначив св. Петра голо· 
вою Церкви, то бачимо ясно з обіцянк11 
(Матей 16. 17) та з надання ключів 
(Іван 21, 15). Проти того виступали про· 
тестанти та інші не-католики. 

Однак документи вказують, що св. Пс· 
тро був у Римі і тут він оставив столицю 
першому єпископові. От хоч би з привіту 
«здоровить вас церква в ВаВИJ\ОНі й мій 
син Марко:. - (І. Петр. 5. 13). Теж мар
тирологій Єроніміянський з 5 віку твер
дить, що св. Петро помер у Римі. Свід· 
чить про це і вірш папи Дамаза. Вже від 
11-ro віку в Церкві було загальне перс. 
конання, що св. Петро установив н~ ста· 
.r.o є11ископат у Римі. Єретики перших 
ніків не опрокндують перебування пап11 
в Римі, а навпаки до папи відкликуються. 
Коли був розруJ!: між духовенством у Ко· 
рниті, то не св. Іван, але папа Климент 
з Риму заводив лад, бо «римській церкві 
було дане спочатку старання про вс! 
церкви:.. Св. Полікарп Смирненськнй 

твердить, що рнмськоі церкви повинні 
триматися всі церкви світа, бо вона н~іі· 
краще зберегла традицію, яку отрнмалs 
від а11остолів. Св. lриней виразно тtер 
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днть, що Римська Церква є непомнлькнм 
сторожем правди. 

ПРОТИВНИКИ ХРИСТИЯН 

Апостоли понесли благу віс~ку св. 
Євангелії по всіх кра1нах тод1шнього 
світа. Коли ж вони минулися, то їхні 
архнєрейські жезла перейняли другі, що5 
далі продо11жатн здобування світа для 
Христа. 

Та це не легко було, бо молоде христи· 
яиство в своїм поході зустріло поваж!іі 
перепони. Ось вони: жидівство, римська 
імперія, гелеиізм та поганська віра. 

І. Ж.ндІвство 

У початках _християнство. виглядало, 
наче було б вщламом жид1вства і з1 
таке уважали його римські власти. Це 
мало цю добру сторінку, що правами 
й привілеями, якими тішилися жид11, 
могли користуватися й християни і тим 
чином моrлн постатн в римськім царстRі 
перші хрнстиянські громадн. 
Знову ж офіціі!не жидівство, тобто 

провід реліrійно-національннй жндівсь
кого народу від самого початку показав
ся: непримиреним до Христа та Поrо діла. 
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ФарисеІ І книжники П6ВНИМ фро~том 

стають проти Ісуса-Спаса і нарешт1 до
водять до Голrофти. 
Це саме і з Апостолами: камеиуют~ 

св. Степана, арештують св. Петра ·11 
І вана. Савло виїздить ловити. християн 
до Дамаску у Сирії (і в дороз1 наверта

fться). Пізніш стинають rолов_у св. Яков~• 
Старшому. Це все невrомонн1 докази на 

ворожість жидівства до Церкви. 
Знову ж, навпаки, первісн_е християн

ство не відносилося до жид1вства воро

же, але булн щирі намагання продовжа· 
ти діло Мойсея та ввести вповні вибра
ний нарід у Христову отару. З часом 
по невдалих спробах Єрусалнмськиїі 
собор відділює внутрішньо Церкву ві.Іl 
С11нагоди, а римські легіони знищенням 
єруса.~имсь~ого храму у 70-ім році, зов
н1шньо ув1льнюють християнство від 
ЄІJрейства. 

Ж1щн одначе далі продовжають своє 
існvвання. Внтворюється Талмуд ціл:; 
Сf1стема жидівського вірування, ос1ювз
ного на переданні батьків. 132 року цісар 
Андріян забороняє обрізання жидам та 
в Елії Капітолінській (що постала н 1 

місці 1ннще11ого Єрусалиму) ставить 
статую Юпітера. З огляду на це зно11у 
юдеї поривають за зброю. І вдруге рим· 
ські 11ол,1нща заливають кров'ю країну 
і ~ Юдеї остається пустиня, 
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2. Римське царс1'Іо 

Куди сильнішим r1рот11вником хрнп11· 
я11стоа стало римське цісарства. Поrо 
c11J1a с11нралася на сильному війську, 
добрій адміністрацїі та :~в"язку. Поган· 
ство було офіцій1юю релігією і хто 
виступав r1ротн н~.ого. тоr1 одночасно б}"І 

і ворогом держави. 

Христняни старалися йти за науко1u 
Спас1пеля та віддавати те, що кесаре1t1~ 
косарrві. а Боже Богові, але римс~.ка 
11лада опиралася на тоталітарній систс 
мі, тобто хотіла панувати не тільки на:~ 
ті.1ом, а.1с й над душею підданих. 

Христия101 ж не могли погоднтися на 
такt• всrцілt' панування і тому уважано 
їх ІН' тільки політичними ворогами, ал~· 
й суспі.1ьно шкідл11вим11. як писав Тсрту
.1іян: «Колн вилляє Тибр, або Ні.1ь не 
наводнює піль, як посуха, ЗЕ'млетрус, 
голод, пошrсть: зараз християн на ж11р 

левам» (Апологія 40). 

250 років трива.1а ця боротьба аж 
док11 Ко11стант11н, перемогою коло Міл1.
війського мосту нr видав мілянського 
сд11кту, як11м до:іволив на вільне визн3-

на11ня Христа-Бога. 394 року християн
ство стає офіціr1ною релігією римської 
і'1nерії. Кол11 476 року варварські наїздн 
1авдають остаиньогu удару рн!.н:ькому 



-'l'J·-

Ll;ipcт11y, то ХрІІСТІІІТІІl'ТRО ПС'рl'\ІQЖІІО!О 
стопою <:тає на їюго Р'"інах. 

3. Гелені:tм 

Коли рнмлянство стано1111ло :ювнішн!О 
небr:~пеку для хрнстиянства. то куд1 1 

бі.1ьшу загрозу приносив гелt>нізм. Ue 
а\1ер11канізм старинности. Експанзія rp<: 
кіЕІ на схід. головно Ja Олександра Ма· 
~;сдонського та його послідовників, прн· 
вс.1а до стоплення грецького первнн Ji 
східнім і внтворила Гl'лені:~м. Той геле· 
11із\1 набрав 11ел~1кої ку.%турної стії1ност·1 
і впрост з~воював наїздників рнмлян. 
Не менше впливу виказав і на жидівстно 
( \1 атер і ялістн·садукеї). 

Хр11стиянсrво не було вороже наста· 
и:Іl'Не прот11 геленістів, навпаки св. В:~
с11лії1 стає речником користання 3 скар
f>Іu кляснчної грrцької культури, ш1шучи 
с111ста «до !Онакі[\». Але не така бул<t 
nоJнція геленства. Воно лежало в блv
.:i.:ix пога11ств:~ і :1 тої рації почало боро· 
r1,бу :1 Цер1шою. Пrоти Христа пишуrь: 
І\.С'.1сії1 Єрокль та Порфірій і своїм,1 
п11с1,ма,111 1ю1111 роблять баrато ШКО!!ІІ 
~10лодії1 хр11ст111111ськії1 науці. 
О1ож тілккн пильні студії та на1·к,, 

\1Ul':IJ! о:ир<j1Ш111 Це>ркву перед поrуt;іню1 
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nrтлнnо,1 1·c.1"11iJ"'' До цього nіднялнсq 
11срсд усім катехи-тичні школи в Антіохії 
та Олександрії. Врешті св. Августин під· 
порядкував плятонську науку христи· 

пнству і тим робом минула небещека 
1з1д гrлснської культури. 

4. Поганська релігія 

Ця (>yJ1a наі1твердіши" горіха" длч 
'ІUАОЇ .хр11ст11нської вір11. Тут 11е тре(~~ 
розуміти «Уf1Ядову релігію», але поган· 
rьки1ї спосіб д\'мання - мгнтальність 
- і поганський· спосіб життя. Праuда. 
uнщі кляси суспільства переживали сво

го рода просві•1ення і почали провірюва 
тн своє ставлення до різних поганських 
казок та переказів, але це ще не знз•1и
.10. що вони зараз так11 й пристануть /\() 
чистого джерела нашої віри. А нарід 
ОІов1·0 ще зберігав, навіть nрн христннн· 
стві.· свої старі оби•1аї. До боротьби J 

поганстоом стали такі люди Церкви. як 

от: Таціян. Тсртуліян. Лактанціі1 та 
Лрнобій. ці дивилися більше на дС\І()· 
нічнні1 характеr поганства і їюго пі.1 
ним виглядо~1 поборювали, а другі лh· 

Юст11н. Теофіль, Орігсн, Климент Олгк
сандрійськиі1, Василій Великий, а пере1 
усім св. Августин вишукували в поган· 

стві nоJнтионі риси, щоб тнм робом роз· 
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6роїт11 невіру, але ..1авждн радикально 

поборювали забо601111 і1 неморальність 
поган. 

Згодом, кол11 рнмська держава пере
стає бутн офіції1но поганською, то по-
1·аиство х11л11тьсн та бе:шоворотно 11падає. 

ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

Рю1ське царство за часів Христа мало 
Jo 60 мільїюнів 11асслення і охоплювало 
м:11·1жс 11сі тодішні народи Європи, Азії 
га .-\фр11к11 у сфері Середземного моря. 

Cl'pc.:J. 1шх ре.1іrія Христова скоро по
u111р11:1а<.:я так, що коло 150 року міг 11а
п11сатн св. Юстин-мучен11к таке: «немає 
11ароду між грекам11 чи варварами та 
інІІНІ\tІІ П.'lNН'НЗМІІ, ЩО від НІІХ не плила 
\ІОЛ>1п1а до Бога Отця і Творця в ім'я 
lc\"c1 Христа розп'11тоrо» (Розмови 117). 
Л 1.; .50 років пізніше пише Тертуліян' 
"'''1"1 \ІІІ u•10rашні. то JЗ.'ІИВаємо цілу 
"'"';11 і ·111срію, міста, острови, замк11, 
1·")11іт11, 11аші табори, ваші палати, сенат 
na:i1, і ваше судище. Число християн с 
Г~Кl' ЕJl!ЛІІКе, ЩО КОЛИ б ВОНИ ВИЙШЛИ З 
fНІ\\СЬКUГО царств<!, ТО ІЮНО опустіло б• 
(Апо.1оrін 37). 

Отже поrанськ11і1 світ з великою силою 
rушнп проти нової релігії, Настала доба 
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кривавих переслідувань, LUO тривала по
fІ ад 250 років. Хоча гострота пересліду· 
ва11ь не була всюди однакова і не все 
вони тривали. Однак то ми можемо по· 
ділити період перес.1ідувань на три ча~
тині: 

а) індивідуальне гонення християн че
рез перших 150 років; 

б) неснстематнчне rонення в п_ершіі: 
11оловн11і 11 І віку; 

в) систематичне гонення християн та 

Церкви в другій половині І І І віку. За· 
га.10\1 було, за св. Августином, десять 
uажкнх переслідувань. 

І. Спонуки гонень 

Наі'1г1ерше розглянемо внутрішні мотн· 
uи. Сама природа християнської релігії 
викликає в противників лють. а це, ШІ.' 
но11а стоїть невгнуто за правдою проти 

ГJлуду. Правдива релігія не може пого· 
дf1т11ея на якусь іншу релігію, бо правда 
f тільки одна і тому усе будуть сповнп· 
тися слова Основника Церкви: «Як менf' 
переслідували, так і вас nерЕ'слідуRаТІі· 
М\'ТЬ». 

·атож християни не могли ндоволн
тися тількf1 поставленням статуї свого 
ІJога чи Христа в пантесні Риму, тобfо 
снятин і всіх божків. Теж не мог лн приз· 
нати божеської влади кесаря. 
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Чисте та моральне життя вірн11х було 
сталим 011кл11ком nоганськії1 неnогамо
оаиості. І тому усуоал11ся вірні від пу!). 
лнчного ж11ттн. А nоган11 кидали иаклеn 
на инх, наче б то «Хр11стияии це так1 

юрба, що жахаІ?.ться світла». Одна•1е хтu 
с1юстеrігаu хр11ст11ннське житт;~ зблизь
ка. то1'1 мусів закл11кат11: «дивіться, як 
вонн в.Jає:.1но .1юблятьсн». 

Врешті скоре й днnне 11оширения 
1lepi-;в11 no uі.10му r11\1ському цісарствr 
е .1ють веодило р11мську потугу, яка ма-; 

ючн до д11сnоз11ції цілий д<:>ржавний ап 

р:н. нt• чоrла собі дат11 ради з кілько •. 
р116алка~111 

Ііагода до гоиення: 18 •tервня 64 , 
-:1: !'ІІбух у Рнчі страшний nожарг. 
тр11n;;о сім д11ін та ночей. Пошири 

'l!Tha \\ЇЖ наро.11)\1, що цеї1 пожар 

(;1; сr1rн1ч11н11111 сам імператор Н 

Цсї1. щnб с~-:11нут~1 :J себе всяке підоз · 
1НІ[!іt., 11tn Р11ч nідпа.111.n11 христи· 

і ;,к nо•1а.1ося .1юте та жорстоке 

1ііrн111.\. я~-; норuгів .1юдського ро 

.\р11с 1•11111 rorн1.111 живі смолоскиц 

r,;·11~•t\'U3.111 ГU[)ОдІІ t:ТО.11\ЦЇ ТО •. 

, ... : } і . ~ (] 
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:l. Розвій 11tреслідувань 

1.1.о 180 року 110 Христі нн1е1111н .\ри~· 
ТИНІ\ обмежуєтьсн ДО ПООДИНОКН]( осіб, 
а ІІс до хр11ст11н11стиа :юрrаиізованот 
в Церкву. 

І Іастут1ик11 І Ісrюиа. BeJ11aJi11 ·га Т1н 
не .1аї1ма.н1 хр11сти11н аж їх наслідннк 
Доміціян, що собі припнсуоаR титул 
«Пан і Бог» 1юча11 вовr rонеиня. Пі:111і
Шl' Траян, сспа11ець, 011л.ав такий спu 
сіб переслідувати 11ірн1н Христових у 
рес1<рн11ті до Г\'бернатора Витинії, Плі· 
нія J\\олодшоrо: «ве треба їх в11шуку
ваr11, але мається каратн, коли їх ДІ)

нес~ть ЇІ покажуться сн1:111ми & 1;ірі·• 
Для Траяна вже саме ім'я «.хр11ст11я11н11» 
бу.~о зло'ІННn\f. Тому хрнстиянс~,кніІ 
письменн11к тих u11<ш, Тrртуліян, та~ 
оnрокндуваn цicaprR!' твrрдження: «ЯК· 

що тн засуджуєш хрнстнян. то Ї\ 1111-
шукуй, а якщо не кажеш їх вншук,·nс1 
ТН, ГО 'ІОГО ЗЗСVДЖ\'ЄUІ)» 

А.~ріян, 11ас:1ідн11к ·Траяна. 1н· \tir тзк 
н!'роз,·мrю та nрот11nрав1ю поступати ;°• 

наказав aзi1ki..кn~1y nроконсу.1rві ,\\іні· 
цієnі Фун.~анnві таке: І) засуд хрнст11ян 
може статнся ті.1ьки через 1внчаї1н11і1 
С\'довий процес. 2) а засуд той має (>,·. 
1•1 ниданий тілhкИ на хр11ст11ян. які про· 
НІІНІІ.1ИСЯ нроrн рІІМСІ..І\И.\ закоНЇЕІ, ;J) 



карн мають бутп відповідні до nровІІ· 
1111, 4) трt>ба суворо карат11 якенебудь 
фальшиве свідоцтво. 

С11окі11 був за Антонина Пія, а «філо· 
соф на троні», Марко Аврелій, з.nолітtt· 
чннх та філософськнх спонук знову по· 
•1ав нагінку на хрнстнян. За його сина 
Ко\1мода настав мир для Церкви. 

Перt>слідування однак ще не система· 
тнчні самої Церюш як організаціі при· 
\одять у вершій половині ІІІ-го віку. 

<..:ептнмій Север намагається вдарити 
по Церкві як по організації, хоча зразу 
нін був прнхильн11ї1 до християнства, бо 
хрнст11янин-Нt'оіль1111к Прокул його ВИ· 
рятуваn від смеrти в недузі. Потім, по 
довгій перерві знову б'є, головно по 
t·n11cкonax та священиках, простий 

а.1~ жорстокий колишній пастух! цісар 
Л\;11<с11м11н Тракійський. 

Нарешті останній період це вже сис· 
тематичні гонення християн Т3 Церквн 
По,11111апься цеї1 період Декієм, який 
(1<Jі!\аюч11 зорга11ізув<1тн державу до обо· 

ро1111 проти наїзду герман уважав за 
ro.J(J1111c завдання, яким би скріпив внуr
рі111111,о р11мську потугу, віднову погансь
f>n1 рслігіі. Він ІН' хотів вбивати чи RІІ· 
га11нти :і краю християнам, але ті.~ьк11 
('J1р11ч1ш11тн масон<.' відступство. Н<1каJ:1н 
(1..i1101·0 дня явнтнся всі'-! хрнстиянсtм і 
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П(НІІІеt'ТІІ Ж('Р1'ВV поганс1,кИ\І r\()іККа\І, 

1'0 1 ІНіtІІ офіuіЇІНО. П(1ЮІІатІІ ІІОГі\НСЬКУ ре· 
;1ігію 1 1ере:1 жертву. 11 ті, що це :1ро6ил11 
б отrи~tуна.111 посвідку (JІібсллюм). 
Ще сильніше взявся за христ11я11 Ва· 

лсрія11. нкий загрозив нспослушн11м в111·
нанн11м, цілковитим забра11ням маєтку 
та карою смерти. Навіть заборонt'ІІО 
хр11t·т11янам ходити на кладовища. 

Нарешті .прийшоn Діоклетія11, якю1 
чсрс:J 2() pQi<in лишио в спокою вір1111х. 
<t nі:111іше. спонуканнй своїм швагро'І 
Галсрієм, почав найжорстокіше перес· 
.1ідун11ти християн Ннщеио тоді церкви, 
11і\ЛСІІО св. книги. заборонено СХОДІІІІ\t 
та nо1бан;1ювано християн громадя11сь· 

к1tх прав. Гонення набрало масовостн. 
1\і\іж іншим тоді заг1111ув оід МЕ'Ча пере· 
~:лідувачів цілий римський легіон (б.ООО 
осіб). шо б\11 під ко~1андою св. Мавrнкіп 
11 окол11цях Швайцаріі та південної 
Рс11щнн11. 

Та 365 року Діокмтіян покинув боро· 
11..бу J хр11ст11янамн, а жахлива хворqба 
ГJлl·рія, рад11 його поганого життя, 

ІІ('ІІІІС<Іа llhOГO на ЛОЖt' СМС(НІІ • 

. 1. Юнещ• 11ереспідувань 

;\іоклrтія11 nоділнв i'tnepiю між доох 
кс1·зрі11 Константина з осідком у Треві· 
J;І• 11:1 за.tо!І.і .(Еспа11іл, Г•М<Іія, Т'\ Бри · 



,·а11і11) і .\\at-:CL'111·i11 11;1 11і11:111і (\>11", І ra;1i1; 
1·а . .\ф [НІt-:а). ІtС'іІ rк 1·•11111і1'1 \Н'.'Іh\\ 11 Ж Ор· 
l"ГОІ\ІІіі та ".ІІЮ.lІІ'ІІІІІt( 1:1rСІ:1ан t'татн ці.-1· 

1-.n111п11ч 11а110\1 1а 'о"'. 'т' 11у1111111 Ко11-
ста111•111а О:111<1ЧL' 1~е1"1 1111c 1·yn1111 прnс: 

L"[ІОГО суnсрІІІІІ';J 11ііі11ою і КО.'ІО ;\'\ул~" 
11іі.1сь1,оrо 'юста пі:~ \>11\10\1 З І '2 рокv 

11р11і'1111.10 до рі111а.11.11ої б11тв11. Хоч:~ 
І\011сr<н1т1111 \ІаА 2:1!)()0 uu111-.iн. ;i Чак 
с L'І І ті 1"1 .:10 І 0() <ЮО. її) в 111·рСІ в. ЇІ .1.у ч 11 до 
бою f1i.1 :111:1\Іl'lll'\I хрсt'та ' ІІСІПІІС()\\ 
«1111\1 Пl'[1l'\ЮЖСШ». ІІh \1311 nоручсння " 
L"ІІі, Ото ж 1· ,\\сдіо.11111і 1111:1<1н 3ІЗ рпк\' 
С.1ІІКТ, н RKi\1 rюстанов.1нв: 1) '•<~ют~. n,_: 
rсст:1т11 nерсс.1іJунан1111 та всі ВІІЇ\ІКОt1і 
·1ако1111 стають нснажні. '2) хрнстиянська 
uipa \IJt' 1н:і г1ю11с~;~11нсь~-.і 11ра11а, 3) МЗ· 
югь бут11 ві..1(>І".1,()Аа11і та віддані ІІl'і 
ucpкn11 та і11ші буд1111к11 для церковного 
вж1п к1·. ·1) 1100.:a111ni.;i цt'р~.;в11 T<i rро"1адн 
ч:.~ю11, 11ранu •:та 1·11 11р;11н111~111 особа~1и. 

Мучеництво 

\.1 1 1:н: т11х ПL'рсс:1ідун:.1111. ~1гннулu 1і•1· 
J <JTO [ІірІІІІ.\. Денкі стар1111ні рІ~М('ЬКЇ ро· 
.111 111\1 Gy:111 !1і.1КО\І НІІНІІЩt•НІ 3HOU\ 

11ерес;1ідувателі не ті.1t.к11 що 11оліп1•111п 
11C'fH'L»li:l\'oз:111 оір1111.\, :.1.1е ннка:~увал11 
UL'.1111\1· ж,1рсто~.;ість Нерон ка·іаВ подат1; 
01;,;у1•: :1.1я <1юго п~:нtяrr:ля: Брут:~, ю1ив 



1юрі:~ат11 ЖИJІІІ IIOCTORi JІ>'К<JІЮІІі, 1a(111n 
Сt>tн•к,·. сноrо k•111н.'J111, ІКін~;v Ок·r;~ні10. 
\І<І\І\' ·лгр111111111·. (Jр<1т<1 1ір11т:.1-1111ка <.:а,,, 
l'КІІНt'ІІІІі'І :1 11Їl"<ІрЯ, ІЮІЮІІІІІІН l'<l'1111'\(Jl'ГH" 
·- до,1іціян<1 11(н1то н 11ал<11і і l'l'ІІа1 на 
ІііІ:І<ІВ 111кт11ра111 11сі ЇІОГ() llitlllll'll Т<І Ііі 

Тl'РТІІ ненку .ІГ<t.1Іо.\' llf)() ТОГ() nерl'С:ІЇД\ 
llil'l<t Ї\Іl'ІІІІ \РІІПІІНІІ<'І.1,11го Л.екіі1 
ІаГІІІІ\І\ н '""" 11р11111 1о.ар11ін. 1110 mІІ:І.І 

\1ЇЖ І\ар11ат;І\ІІІ і'1 .'11•1аt'\І і ІІіІІІЇТh ЇІОІ'<; 
llt' ІІО\ОfЮІІС'ІІО, а.1<' ІІІірі .111кі ро 1111ар1І.! 
:111 гі:ІО. Па.Іl'рі1111, L'TiHJ11111 1111.10Нl'ІІІІ\• 
ГІl'fІСько1·0 11арн С111юра. (Jун і'10,11· пі 1· 
ніЖКО\.1, нк lll'i'I l'іІІан 11<1 К()ІІR. л іІОІ'•) 

IUK)'P\' ll()l'\.t('fHll ІІО\1іІ.1І,она11у Н<І 'І<'РІЮНІІ 

та ІН1СТіІН.1l'ІІІІ 11 \р<111і 113 ІІОК<І'\ ІІК тро· 
феіі. Діок.н·ні н н Lтt•l' .1а '10111111 го.1•1 · 
ДОМ, НЄ' МЗЮ'ІІІ (ЇlОКОКJ ні 11а .1і;.кку. 11і 11<1 

ro.1ii1 ЗС'МЛі. 

Переслів.увані 11е,1ик11м 1·ер0ЇІt:Т[ІО\1 
~ішли на 01сртh. День їхньої С\t('рт•: 
це був дt'НЬ 11аро,1.ЖЄ'ННЯ (до Н('ба). 
1Зір11і ·:н'11tfJ<1"111 110щі ї., та раліен() с1н1·~

куnа.1н роко1н11111 ОІl'ртн. Кос·rи св 
'1у•1ен11ка По.1ік<1р11а 1111шукувано 11а•1'· 
;~(е\І'І1т11 і 11к ;юpurt' ·щлото. 1110(1 по· 

1·і\.1 11шанунат11 їх. Сіі. Іrн<1тіі1 Бого1ю 
t:t•ць б<1Жі111 (Jут11 :1оброю Хр11стmю10 
ПШЄ'НІЩ('КJ, J\.te.l('Jl()IU Jубамн ДІІКІІХ .!Ні· 

рів С11 tОст1111 11ідR;~жнu відпvsідає 



.;,:~_1..:i.i· «.ро611 tцt; хоч, м11 хр1н·тня1н1 

ідола\t ІН" Жt>ртоуFМ» . 
. \\уч('НІІ~-; Карпо уважає сної~ властн· 

1:111\І 1-1:\ІС'НІІЯ\\ «ХрІН.'ТІІЯННН» і ~·а ЦС" вр:..; 

iJ Пап11.10'1 стає снідкnм Христовим. 
Ні.J..О\ІІІ\1 t:. 11ронС'с афрн1\а11ськ11х му•1~· 
"111кіR ...,,j;.i, н11,111 жі11nІ-\ Перnету11 й Фелі
ц1п11. Яk. Ті tкіНІ-\11 repnliCbl-\n ЙШЛИ ІІІ\ 
L'\Ісрт~.... го Г1ер11f>туа .іЗК.11-tкала до свого 
f>pera 1·а ог.1;;111гн11,· «будьте сильні у 

вірі і Hl' ;.~,~·rіться 11а111нм~1 ~укамн». 

І(атакомбн 

Нк 11оча.1аL·н шнрнтн християнська 
uip;; u Р11\Іі, то рн>1лянн не хов;;:111 
п:tОЇ.\ rнн.:іі'11-t11кіА нашим 3DНЧС!.ЄМ, алl' 

na.111.111 ї' Потім попіл збнра;1н в ур-
1111 і пр1"1іщув;;.1н 110 хуторах чи здовж 

НL'.'І11к11х Аіі'~ськовнх доріг, як от Ап· 
11irkr,кa Правда, такі місця, де збl'рі· 
1·;~:111сн урн11 з nопrлом покійників за 

рищ·ьк11" 11раво>1 були священні і іх 
.1\'Же шановано . 

. \р11ст11я1111 ж ІН' МОГЛf\ погодитися 
н;, с11;1:1юва111н1 покійників, бо для ни~. 

"" L'B. \-~por1i\10\1: «с"-Іерть не є смертю, 
a:r~ L'П<>ЧІІІІКО\І, L'H0\1 аж ДО ВСЛІІКОГО 

н11я 1нiC~[JL'ciir11я ті,1а». То~1у вонн хо· 
h<І.'111 1 і.1а Нl'fііж 1 111кіи і місця такі :1в1· 
.111 «.11н11нтаµа\111», або «сnальням11». 
Ll rз rr 11 т J µ пu\u1111ть иід rр(·цькоrо с.1ова 
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скімітер• від спати. Отже 110 нашому 
кладовища nо11ннні зоатнся сспочнлн· 

ща•. 

Тнм робом 110•1алн копатн иогнлн. 
ал<' 11ід :н~млею. Пер111і такі катаком· 
611 булн Ш<' до смерти верховин• 
Лпостолі11. Одною і:. найстарших ката
комб це 1111 ПрРт<'статова, що походнт1. 
J·Перед 130 року. Там похоронено св. 
К11ір1111а. Хо11ання покійників у старім 
Р11мі оберігалося :1аконом і тому навітh 
11аі1більш :1атяті переслідувачі як Не· 
рон. Адрі1111, Траян •tн й Декій, не від· 
11аж11лис11 нарушrпн цвннтарів-катакомІJ. 
Допіро 257 р. Валеріян заборонив під 
найсуворішнмн карами всякі сходин11 
.~р11С1'иян 110 кJІадовищах. А наступно· 
го року Jа.~оnлено в катакомбах c:t· 
мого Папу Сикста 11 і він загинув та· 
кн 11рн nргстолі вра:~ і:1 днякона\tІІ 
Ага11ито-.. та Феліцнсснмом. 

Як настала свобода для Цррквн, то 
хр11стнян11 далі уживали катакомб д'> 
ховання покійників. Але 410 року го· 
т11 дуже ограбили ті підземні ~tвннтарі 
і по 426 році занехують вірні ховат•1 
1ю.\tерлих no катакомбах. У тих часах 
хрнстнян11 глибоко почитали ці ni;1, 
земні с11ідк11 хр11ст11янської слави. як 
про 11с п1rнн' та згадує св. Єронім. Ві>І 
бувш>1 на науці н Римі, ,. неділі та 



сІJята любив відdіду11ати місця, дt' л~:· 
ж<1л11 мощі св. І\'І)"Іrннкін 11 підземелях. 

Пізніш цілі ночі прОВОДІІВ Ні\ МОЛИТ· 

lli у катакомбах ("Н. К;млікста сн. Пн· 
лнп Нері. 

Ннrляд та положення катакомб. Це 
.г1011rі 11ідземні коритарі, щn мають у сті· 
нах заrJІиблення на тіла покійників. Ці 
:~аг:н1б.1ення Jнутьс11 «локу.1і» - місця. 
д.1я ІІИЗНЗ'ІНіШИ\ покійннків 'ІІІ св. М)'Ч•·· 
н11кіr1 роблено біл1>шу :~злю і цей рід rpo· 
бу .іВіІНо «11р1юсолієм». При них правле· 
111~ поминкн та Сл~·жби Божі. Головно в 
•1<1с 11срес11ідувань християнське J1iтypri•1· 
11~ жнття с.хоронялося до катакомб. 

Са\\і рнмські катакомби, за обчислен· 
11нм нчсни.х, ма:1и б 11риміщувати 6 міл~,· 
йонів тіл. А довжина підземних ходів ся
r·щ• довжинн цілої Італії від півдня на 
11і1111і•1. Знову nовrрхня катакомб обії~мае 
2 і1 пів мільйона метрів квадратових. у 
Р11,1і було легко копати катакомби, бо 
туг є особлива опока. звана туфо, що н~ 
обс11nаєт1>01 і t:11льно тримається. «Ката· 

ко.\\ба м ІІ» спочатку :111ал и тільки околиці 
1tсркв11 t:FІ. Се1111стіяна 11 Римі, а пізніш 
цю 11а111у ро:пягнено на неі nідзrм11і кла· 
дб11ща 

Кат<~комби :тайдс110 і no інших міста.~ 
Італії. як от: Анкова, Кюзі, Албано, Неа· 
11і.~ь; К<~лябрія, Снuнлія та Сардинія -· 



nрмі11Uія:-< . .1 fеж і no nівніqніА Африuі. 
11 Олександрії н Єгнпті, 11 Малій A:iii, 
Палестині та •В нас, на Криму. 

Uідкриття та праці над катакомбами: 

Лж л.о кінця 16 віку кнакомби бул11 •; 
:.~;,~буттю ЗІ тrав11и 1578 року Dідкrнто їх 
пr1111адко110 і з того почаuся великиї1 інтс 

/JC'C ~· розсліджуван11і християнської ста· 
rнни (] 1'11\ пі;~:tСМСЛЛЯХ. Головно багатJ 
вапраuю11а11ся Антін Босій. Одначr л,, 
184 І року розкопки f)ул11 несистемап1•1ні 
·та !'КСплюатагорські. Славні дослідник.~ 
катакомб 11r італіііні. Маркі та Россі 
Uеї1 11ідкr1111 \J.0()0 11аnисів та Антін фо11 
Raa:t і Вілнерт - німці 

Вага катакомб: Це свідок ІІі['ІІІ Пl'~· 
тих хр11с1111111 і найкращиї1 доказ 11а po.J· 
ріст рРJІігіііного життя. Написи, с1н11юл:1 
ri.l обра:т нам вка1ують, що 11 те, що м11 

в1римо - 1101111 вірил11 і що наша вір:. 11с 
.JМІНІІЛіН'Я 

J ІІ<іІlІІСіН, то f такі: «АТТІІК\', ('ПОЧНD<1'1 
~· мирі і МО.1ІІСЯ за І\і!ШЇ rріХ

0

ІІ>>. «ЖИЇІ'' 
Неха1·1 епічне ІJ Господі твои душа». 
Символи це рисунки пальми, кошикіп 

з хлібами та рибою, гостин, які пр11гад~·-
10ть 11а Євхарнстії1ну трапезу. 

Обrазн: Ио11а, Ноєвиї1 корабе.1ь. Дан11· 
і.1 між льва11111. воскресіння Ла:1<1ря Ісу.: 
- Добрий П11стир. До іО р:~зів ~находн-
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r./() трьох LІ3рі1', які П()к:1аннют1,сн ГІрt'•ІІІ· 
стії1 Ді11і :І ДІІТЯТКО\\ ·.Ісусом. 

До того багато Пf'С.1\\СТЇВ ДО\\аШІІЬОО) 
ВЖІlТК\' ВІІЯlІ.1НЮТl, ІІа\І СПОl'Їб тодішнього 
ж11ття. ти побуту То\І\' катако\\бІІ зовуп, 
:1pce11a.1a,r11 - ск:1ада\\11 віри і мож11а 
сказат11: «Що КО.111 б ЛЮДІІ lІІІ(JСКЛИСЯ Ві· 

І'ІІ, ТО Про НСЇ ро~К<JJУІІаТІІ\І\ТІ> К:t\1іІІНЯ 
т~ сгін11 катако,tб». 

Церква по пересліцуваннях 

ПерL"rіуває тr11 СПО\ 11: а) терпимість 
християнства. Ед11кт Кш1ста11т1111а не да· 
нан хр11rтнянст1Jу праоа стати державною 

рс.1ігією, але ві11 прого.1осив свободу вірІ!. 
Цl' б\'Лu додатнє. а:1с відf\ІІІt' було те, щ:~ 
іЧп<'rатор11 по•1ал11 уІ)ажати себе покро· 

•J11н.1ю111 Церкв11 та \tасові наверненн•1 
спр11•111н11.111ся до ІlОВt'(ННСІІОГО Х(НІСТІІЯН· 

crnJ і різні prrio11a.11.11i та націо11алісти•1ні 
нч11 ос.1~блюна:н1 Іtерк11у, щоб врешті 
і1 11p11urcт11 .10 ро:щору 11<1 ехідню та п· 
.\і:tІІЮ 

Друг11ї1 крок до бі.1ьшої свободи церt(· 
u11 прнніr 324 рік: б) заборона поганства. 
Ставш11 єд1111нм Ї\ІПl'раторо\І, вже без Л!
к1111ія. tticap забороняє визнавати «віру 
тсмрявн» ії соята та в11дов11ща ycyoaz. 
Об.\\ежує боротьбу мг•1t111кіо та злагіднює 
жорстоко~·тн нені:1ьи1щтоз. Розп'яття усу· 
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11е1ю з 1;арного закону та заведено неді· 
льннй спочttнок nід праці. Духівництво 
освободжено :i загальних суспільних тя· 
гарів. На урядннкіR радо вибрано христ11· 
ЯfІ. 

Теодосій Великш\ 394-го року признає 
християнству; в) права офіційної держа· 
оної релігії. Культ поганський зовсі,1 

знесено та заборонено під тяжк11ми кара· 
ми виконувати його •1инності. Ще кілька 
слів про цісарів того періоду. Констан· 
тин справді багато зробив для християн· 
ства, а ще більше його мати, св. Олена. 
Одначе він усе брав політи•1ною міркою 
та охрестився аж на .~ожі смерти, закл1.
кавши, що чується тепер насправді ща· 
с.11tв11'1 і п1·рекnнанн'1, шо отрнмаf вічн 0 

ЖІІТТЯ. 

По Константині, що переніс столицю 
11ісарства :i Р11му до Константинопою. 
панують син11, точніш Констанцій Остан· 
нім :1 константннової династії був Юліан 
Відступник, що задумав :~нову приверн1" 
гн поганство. Він не бажав робнтн мучс· 
111tків, але забороняв християнам вчнтн· 
ся о пуб.11ич1тх шко.1ах, намагався пі.1· 
11сt·т11 гідність поганських жерців, завіо 
свого рода чернецтво, безже11ність між 
ідоложерцямн, намагався надати крас11 

nога11ськ11м оідправам та жертвам. Ща(1 
сnрот11в11тися пророцтву Христа {Матеіі 



~3,28) що з Єрусалиму не остане каменя 
на •а мені, nрнказав відбудувати святиню, 
а.1с вогонh із :~емлі nалнв nрацюючнх і 

так нt· '""·;1н внконатн цього nоганr.ькогJ 

і з.106ноrо наказу цісаря. Опанній цеіJ 
nерес.1ід) н~ч помер у бою з nерсамн 'і 
363 poui. закликавши: «Тн, Галнлейц~u 
ncpt•,1ir• .як про ue свідчить поганськні1 
1н1сьмен"нк Аміян 1\\аркелнн. 
По с"ерті uього військо вибрало муд. 

рога і .1игідного Иовіяна на цісаря, ам 
uеї1 оп11r"вся. мовляв: «я християнин•. д 
віі'1сько .~;н,.·1икало: «і ми теж християни~. 

І він пр11І1н11в трон, хо•1а довго НІ' nожив. 

На1"16ільш рішучим католиком виявивс 1 
uicap Teo.:iiкiii, що іІ зробив з християнс~-
в~1 _1ер"1.;;ш11~ ·nанівву рс.1ігію. 
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ЄРЕСИ 

Переходимо тепер до другої частин11 
першої доби: Великі переслідування Це· 
ркви мали більше зовнішній характер r1 
вона серед тнх гонснь кріпилася та щ~ 

більшого розголосу набирала і з тим пр11· 

тягальної сили. Куди гірші та небезпе•ші· 
ші були напади на Церкву духовною збро· 
єю, тобто наукою та філософією. І 11і 
напасті вже за переслідувань поча.1нсq 
Вороги хотіл11 не тільки фізи•1но знищи 
ти •~ленів Христової віри, але ї1 мора.1ьно 
роззброїти uожу науку. Та найгірШІІ\І 
лихом для Uеркви були іі внутрішні не· 
порозуміння на тлі науки та поглядів. 
Хоча Uерква і на це була приготована, бо 
сам Хр11стос заповів, що між вам11 самим.І 
постануть фа.1ьшиві Христи та пророка 
ї1 св. Павло, який уже мусів боротися 1 

11очатков11ми блудними науками, теж пн· 

1ue корннтянам ( 11 19); «конечно між ва· 
ми роздорів, а це на те. щоб розпізнати 
тих. що гід11і похвали». Одначе це булз 
дуже поважна загроза і тільки пост111на 
011іка Святого Духа та Боже чудо врятv· 
аа.10 молоду Церкву перед роздріблен· 

ня" та руїною. 

І. Первісні помилковІ вчення 

Першнмн б"1удновірцями треба уваж1· 



1·11 гностнкІв. Gy.10 до dO r11Остн1111нх єре· 
сС'й. Всі вонн J.\1ar~1.•111 оснrпr вищ~ зt1ан
ня .\р11ст11янськ11.х пра од, пр11 допомозі фІ· 
.1ософі 111111х склад11111<іо, rо.1овно Плятона. 
rобто гrсаьКІІ.'І\ фі.1ософів, і MiCTJIЧtJH.'< 
"іркувань 11rpci11 Ті.І с\ідніх загалом, 

Праадо, uула і г11озіс-з11ання, що його 
Цеr1\ва не осуджувала, а L!e старання як· 
наіікращс nізнатн Хрнстоuу 11ауку та н 
.11іру .\Іожтшостн зглнб1п11 таїнства віри· 
Гно:~іс·єресь це та, що на11агається діГ1т11 

1 а", :te людсько11у розумооі понад сил·~, 
Ог11111на.,111 тої єрссн булн Палестина, Сі1-
рін та Єг1шст. Gатько.\1 і nрсдтсчою гно· 
п111;іu не С11мон Волхu, що про нього 
1га.1ують Апостольські Діяння (глава 
Н 9), і я~.;11ЇІ Jабаг гріш\111 набути спромо-
1т )'~і.1ят11 дарн Святого Ду.ха. 

Є дnі струї гностнківської науки: 
грецька лід нроводом Ва.1снтина, що 

;1iJ111 20 рокіп у Рнмі, і нкнй уважаs, 
що між Боrо\1 і світо\1 є посередині 
11:1.111р11род11і істоти, знані «со1111» і Хрн· 
стос був одн11.ч із 1шм, од11а•1с не бун 
.\ll'cifю, Gu цього внслаІJ Впорядник 
L'Hira Дс,1іюрr, Перська ж струя має 
.ІІСІШІС Xf11JCТIJЯl/CbKHX складників і є по 
L'ІJОЇ(1 суті дуаліст11ч11а, тобто уважа< 

що є два початки вci..oro: Бur творець 
сuіта іІ Злшї дух, t:r1рн•111нннк л11ха. 
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ПсршнА розАорсць, тобто, що не тіль· 
кн проповідав фальшнеу науку, але А ві· 
дірвввс11 віА Церкви, це багатий фабри· 
кант .Jброї з Синопн над Чорним Мо· 
рС'М, МарцІон. Приблизно 140 року ві11 
поганського св11щеннка, Монтана. Він, у 
тором Церкви. Він уважає, що тільк11 
•1астина людства є призначена до спа· 

сіння, отже ті призначенці мають жнтн 
чисто та ощадно. Він багатьох побала· 
мутив і створив спільноту з єпископа· 
м11, 1.:вящениками та ди11конами. 

Особл11вим фанатизмом · завзяття" 
вюна<1аласи секта МонтвнІстІв. Зва11з 
так. від свого основника, иавериеногJ 

поганського св11щеника, Монтана. Він у 
товаристві двох одержимих жІнок Прнс· 
кили та Максимилн, почав пророкува· 
ти скорнй прихід Христа та влащтован· 
1111 «небсс11оrо Єрусалимр на землі. В11· 
магав від своіх вірників строгих постіо, 
не оіль110 було вдруге по см!.'рті по
друга дружит11ся, хто ж «тяжко• про· 

грішиося то тоіt на все відпадав пі.І 
церквн. Він теж вимагав внрскт11с 01 
усіх проявів суспільного життя. Н!.' тіл~· 
кн ,\\ала Азія, але А Іта.~ія. Фра1щіп та 
Африка піщлн за i\oro навчанням. 11 
ні1ї останній частині світа став їхнім го
лооою відомий хр11ст11янськ~1іІ п11с~.мен· 
ник, Терту.1іяu. 
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Про іншу секту, маніхсйцІв, до якої 
замолоду наоіть був та належаа св·. дr;. 

густнн, маємо багато легендарного. 

Основн11к її був персом та заався М~· 

нІ. 276 р. перськнї1 король Баграм І 
казав його розп"ятн. В•1ення Мані пu
ширнлося по ці;1ій римській імперії. Ця 
релігія це стоплення християнських 
елементів з перським дуалізмом. Голо
вою маніхеізму були наслідннки Мані. 
Мали 12 «Киижииків», 72 «єпискоюр, 
багато сяящеи11ків та дияконів. 
Жорстокість переслідувань приве.~ 1 

декого до думання, що вже приходите 

заповіджени1ї Христом час горя і 3 ТСІ· 
го зродилися сектанти звані хілінсти 
тисячн111ш по-нашому, які уважали. щ~ 
Христос повернеться незабаром на :ie 11 • 

лю і пануватиме на ній, як земськнї; 
володар через І .?ОО рок!•: Потім пр 11 r1 . 
де диявол та KIHE'Ub ВІКІВ. 

Папа Корнелій (З вік) :ia н, що 
приймав до Церкви «впалих», тоrнn 
тих, що в11реклися віри в час Пl·pc·cii· 
дувань, мав супротивника у спн11Lс·11 11 
кові Новаціянові, икиї1 уважJ11, що 
церква повинна складатися ті.'н.1"1 1 
«святих». Отак то Новаuія11 с11р11•111н1111 
у Римі перший ро:1дор і багато ni11 110111· 
ко див Церкві. бо RІІСТ)'ПНВ "•::·:, J il 

Декієвоrо перес.r1і.'І.у1.1ашн1 
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Питання про перехрещування. Єрет11· 
к11, ясно, хрестнлн своїх вірних, а 11к 
ці навt'рталися до правдивоі Церкв~ 
виринуло ш1т<111ни •111 вони важно охре· 

щені. До тої спраии буо вмішаниїt н:~ · 
віть і св. Киприян. Головно в Римі і 
Картагіні, та врешті и цілій північніі1 
Африці вийшло з того приводу ве.1111· 

ке замішання. Ного усунув Папа Cr~· 
пан І, що 11ризнав пранильнс хrн~щ~11· 

11я єретиків важним. 

2. Пі3ніwІ єреси 

Єрессю велнких ро:~м1р1в ле ар'яні3м. 
318 року в Єгипті священик Арій, оп11· 
раючись на rности 11них засадах по•1з..t 

нав•1ати. що Христос не був правдивим 
сином Божим. Ради того, що ерl'сь 
знайшла велику силу прихильників. цар 
Константнн за згодою папн Снлhвсстр~ 
І·rо скликав 325 ро!<\)' П<.'ршнГ1 всел<.'н· 
ськиї1 собор до НікІ'і. Було на ні" 30CJ 
єпископі о. 
Вони осудили цю єресь. Однач~ 

аріянстоо ще довго покутувало. голон

но між новонаверн<.'н1tм11 гсрмансьКІІ'1ІІ 

nлемснttмн. 

Арія11ізм потягнув за собою ще~ тр1t 
єреси, які помилково думал11 про особу 
Христа, а це нссторіянство, монофізнтизм 

·rз мово·rелетизм. 



Несторій, царгородськиї1 патріях, зро· 
бнв такнй вел11киіі натиск на божу і люд· 
ську прнроду в Ісусі, що не тільки визна!\ 
дві природі, але ї1 дві особі в ХристІ. 
Снн [)ожий, на•1е в церкві мешкав в Ісу
сі. З тої при•1ини вимагав з11ат11 Пре•шс· 
ту Діну Марію тільки Христородинцею, 
а не Богородицею, Ефсськ11й Собор 43! 
р. осуд11в цю єrн·сть, а Несторій помер на 
внгнаині в Єг11пті. 
Проти Несторія виступив царrородс1.· 

кий архимандрит, Євтихій, і у своїм 1а· 
палі навчав, що людська природа занн· 

кла в Христі, як капля в морі. З того 
зродилася однопрнроднича·моно- фізис· 

тична єресь осудж<'на 451-го р. R Халке. 
доні. 

Uаргородський собор із 630 року осу
див ще одну єресь, що була відрухом Н3 
монофізитизм а це одновольство-моно
телетизм. Візантійський патріярх СІ:'рrії1 
твердив, що є дві прнроді в Христі, а.1.:
тільки одна 1юля. 

Ще про блудні науки довкругн спа 
сіння. Коло 400 року брнтанськнІ1 Чt'р· 
нсш, Пелагііі прибув до Риму й почаu 
ll<JB'li:ITll, щu новuнаrюджені діти f ВfІЇІ 
1111ті J·Під гріха, як Адам перед упад~;о,~. 
Т11~1 він підривав навчання Церкв11, onL'· 
рте 11а св. Пись~Іі, що ласка і свuбід11<1 
во.1н по11ии11і спі11працю11ат11 \• спасс11!1і 



люд11ни і ласка є вища понад усяку лю· 
дську дія'льність. 

Пелагієве нав•1ання упорядкував ірлн· 
ндсью1й монах Келестии. З Риму вонн 
обидва пересел11лнся до Афрнк11. r\J11·1 
Інокент І їх викляв, а LЯ нова наука uy 
ла осуджена соборами: Мілсо11тансь~-11'1 
(416) та Картагінським (418). У Ефесі 
ще й потверджено ці попередні засуд11. 

Св. Августин у роспrаві про nелагіянін1 
сказав про рішення пат1: «Р11'1 ска"Jан 
- справа скінчена». 

З тої єреси пізніш оиr1шла ще од11з, ,t 

це семіпелагіянізм. Робляче коротке :Ji 
ставлення, скажемо, що ці пом 11.1кові 
вченfІЯ можна стягнутн до трьок гату11~;і11: 

Єреси щодо Пресвятої Трійці: 11сяс11u 
іІЧИЛІІ про Отця: - гностики. маніхt'і'1-
ці; про Сина - аріянн; про Свн101u 
Духа - македоніяни. 

Єрес11 щодо воnлочення: нС'сторі"1111. 
'dонофізити монотелетн. Єrсс11, що J.1c r1ri· 
яс11ювали відношення людини до Боr J; 
монтаністн. ПС'лагія1111, піn-11с;1агін1111 

СВЯТІ ОТЦІ 

До оборонн Uеркв11 пер<'."\ 6.1у,-;111"' '' 
науками, виступили побожні та В'Іt"ІІі ,1,·· 
жі, що старалися 1·либок11\111 11JІ'К<JВ11,І11 
і популярНІ/\111 ВИВОДЗМІІ JUllBЗT!i JUІ'11 JІІ 
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еретнків та утверджувати правдиау на· 
уку, що її передали Апостоли світові. 
Є чотири клясі тих учених: апостоль· 

ські отці, отці Церкви, вче11і та церковні 
письменники,. 

До перших належа;111 учні апостоліо, 
що полишили свої писання в обороні 
павди та є свідками первісного життя і 
побуту молодої Христової отари. До НИ'( 
належать: Варнава, Климент, Римський, 
що· помер замучений на Криму, св. Ігна
тій Антіохійський, св. Полікарп із Смирни. 

Отці Церкви, це правовірні письменни
ки християнської давнини, яких уважа
ється за речників церковної традиції. 
Щоб когось із них причнслити до Отців, 
то треба, щоб даний письменник внзнз
чався п~икметами: І) правовірною вірою, 
2) свяпстю життя, З) признанням Церк· 
ви, 4) старинністю. Коли брати часово, то 
святі Отці сходу кінчаються св. Іва•юч 
Дамаскином (помер 749 р.), а св. отr;і 
заходу - с.в. Ісидорам із Савіллі (пощ·;; 
638 р.) • 

Вчені ж (доктори) Церкви це cnJ1; '· 

що визначилися великим знанням np,1·1 ,11 

християнської, одначе багатьом із них ... :,
кує давнини. Це вчені мужі середн~-"'"'"" 
чя та новітніх часів, як от св. Алі.•.~"нt: 
Лігорі. Хоча всі Отці Церкви є од"•J«:1с· 
но і в•1енимн Церкви. До вчениs , .. ,;,~ 
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жать, крtм 6тців, такі: св. Тома з Аквіну, 
Анзелм з Аости, Вернард з Кляравалле, 
Альфонс Лігорі, Франц з Салес, Петро 
К.ан~зій, Іван від Х~ста, Роберт Бсt 
лармнн, Алберт Велнкнй та св. Антін з. 
ІІадви. 

ЦерковнІ письменники це ті, що виз· 
начнлнся працею пером на полі аполо· 
rетнкіа, догматики, а~t<етикн, 11оясню
вання св. Письма, церковної історі1. 
однак їм нІ"достає внзначноі святост11. 

І. Світила сходу 

Св. Атанасій Олександрійський, буn 
у~1нrм св. Анто11ія пустинника, пізніш 
ВИСВЯЧеНИН ІІЗ ДИЯКОНа 319 р" ЄПИСКО • 

пом Олександром. З ним то був св. Ата
нас111 на нікейськім соборі 325 р. По 
с'мерті свого владики (328) займа.о єп11 
СКОПСhК\' СТОЛfІЦЮ, одна•1е ма1"1жс ці.1l' 
своє жЙття поводигь у боротьбі J "РІ-, 
янськ11мн імператорам11 та так111111 .>К 

єпископами. П'ять разів nішов нJ в11• 
нання" проживши на ні.11 нонад l і рокіd. 
365 р. понернувся до Олсnса11дгі1 1 Іоп 
звал11 «Отцем пра нопі рностн~. ~r 103,н''' 
Церкви», «лікарем її нrдуг~ ·- с:1свс;1: 
одної із найвизначніших осо611с, •'С'~•·1 
свого часу. Великніі вплив \tа.сІІ 1"• .1оссс 
к11.11жкн. Помер :лз р. 
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Св. Василій ВеJ1икий з Кес<~рії Kan11 
докі1kької. Походнв із багатої та побож
ної родини, що вt:я пр11з11ана Церквою 
за свят\'. В11хова11иї1 батьком та бабусею. 
св. Макрнною, пудіює в Кесарії, Цар
городі та Атенах. Потім стає адвокатом. 
3<1. порадою і впл11вом сестри Макринн 
виїздить до Сирії, Палестини та Єгипту, 
щоб особисто з<1пізнатися з чериечн\1. 
життям. Опісля вр<~з із товаришем :~і 
шкільної лавки, св. Григором Назіяю('. 
нським, починає вести чернече життя 

але в формі малої чернечої родини. Ти~ 
чином охороняє своїх ченців перед не-, 
безпеками самотничого життя та й nc· 
ред великою казармою тебаїдських чен
ціu. Далі стає священиком та єпис1<о· 
пом свого рідного міста. Боронить бо 
жсства Святого Духа проти Евно~tія. 
виз11ачається широкою суспільною діяль-
ніс1·ю, закладаючи ціле місто хрнстнян
ської добродіЇІностн «Василіяду» т;~ ста
вить •ю.'!о яріЯннм. Звуть його «захід11ім 
між східніми», бо визначався ве:1кнкш1 
прнв'язання:-.1 до А11остольської Сто:1111tі 
Помер 379 р. 

Св. Григір з Назіянзу великий бо1ослов 
та священний пост. [)ув помічн11ко\1 ~·во
го батька-єпископа, а пінзіш цаr Tl·o!щcii°I 
закликав його на патріярш11й nр<'стіл » 
Царгороді. Одначе нін 1рікаєтьс11 і 11060· 
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жно ДОЖН8аf піку о своїм рО,'11\ННіМ міс· 
ті. За гл116окі щюrювіді про Пресвяту 
Тройцю на:Jва11нй «Богословом». Своїм11 
свяще11ннм11 nісн11мн заступив християн· 
ській мо.~оді світськиї1 спів поганськ11х 

поетів. Упокоївся 389 р. 
Св. Іван Золотоуст це наї1бі.%шнй про· 

повідннк хr11стиянс1>кого сяіта Син пол· 
ководця та побожної матеrі,що скоро 
повдовіла. Зразу вчиться u Лібанія·рr
тоrа. піз11і.u1 живе 11усп1нником в горах, 

коло Антіохії. Поuер11ув1uнсь до міст.1 
Антіохії, стає священиком і онrолошує 
свої знамениті гомілії. Ставши патрія· 
рхом LJаргороду через пrюпооідь про ж;
но•1у пустоту викл11кає з.1ість до себе ца
риці Є11докЄ'Ї та, заслаш1і"~, в:чнрає 11 Bir· 
меиїі 40ї р. Пого :юuут1, тrж «Вче1111\1 
Пrесялтої Є11хар11стії» і ІJЇfІ є, нраз і:і 
св. Василіє~t та Гр11горіо1. ос11ов11икаю1 
та впорядч1н<ами С\ід1юго обрн:11· 

2. Світила заходу 

Св. Амбросій буо губср11а 10µ011 ,\\еді·J 
JІану, нк розrо[JіJІасл та\ІІ\ІІ Gоротьба 

між І\<ІТUЛІІІ<а~ІН та apifillJMll. у •1ас НІІ· 
боrу на ЄПІІСКОПа ЕІВЇІЇІІІОlІ ,\\Ібросії1 ДО 
церкви, щоб там 11аг.1ядат11 на 11 .•1адо\1. а 

якийсь хлоnч11к к,1икнув «Амбросії~ є1111· 

скопом» і нарід в11браn його на єрарх:~. 
Він ще був ті.•1ьк11 оr·,1ашс1111м. але .'Іа 
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тнждень охрестнвся і відразу виключив 

із своєї сн11т11 в(·іх аріян. Студіюванням 
грецьких отців як Орігена, Климента 
Олександрійсько1·0 та св. Василія Велн· 
кого доnовняє своє богословське знаннR 
і стає одним із найбільш вnливових 
єnнскопів. Говорив такі гарні проnові,~і 
про дівнцтво, що матері не пускал111 
своїх дочок боячись, щоб усі не поставз
лн дівицями посвяченими Богові. Вика· 
зав відвагу і перед імператором Теодосі· 
єм Великим, якому заборонив входити д-J 
церкви та наклав публичну покуту за 
вбивство невинних людей у Солуні. На
вернув теж і св. Августина. Став тоор 
цем західнього обряду, що зветься «а~І· 
бро:Jіянсь1<11!'.1». По!І.1ер 397 р. 

Св Августин син Патрикія та cJJ. Чu· 
ніки. що його не тільки «на 3емлю по· 
родвла, але ЇІ до неба». Знов\' лосІJяти· 
нся літературним студіям. В "час науки 
підпадає лід вплив маніх~йців ·1а нсде 

нечесне життя: По довгих трудах. навер· 
тається, оnисавши свій поворот д11 Gora 
у книзі «Визнанню). В 33-і~І році .хрРс 
титься, а пізніш стає свящ~11нко.\1 У 
І і поні, Півні•1на Африка. ! 1с1Jбаро_~ 
займає fПllCKOllCbKY столицю \(і 1 СJГО МІС· 
та. Боронить катотщьку r<i 1•\" nе~ед 
маніхеііцями донатистами та пслаг~я: 

І , . с МІі 

Н;іМИ. Иоrо пращ~ :і 22 кнн' <:·оЖ 
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СТО• це свого роду історія філософії у, 
християнськім дусі. Помер 430 року. 
нк до обложеної Гіnонн вдерлися пер· 
ші вандалhські воякн. · 
Св. Єроиім, слов·яннн із Дальматії. 

Внwі студії кінчає в Р~мі та Тревірі, 
п.ять літ живе пустинником у Сирії, 
внсвяченнй на священика св Грнгоріє\\ 
Назіянзt-нськнм, дістає припоручення 
папи Дамаза сnравнтн та nо;1іnш11тн 
латинський перек.1ад Біблії. Цей перr· 
клад названо «Вулrата» і досьогодні 
уважають його, як офіційного о західніі1 

Uеркві. Помt-р 43() р. коло Вифлеєму, 
де віu тверде пустин111щькс життя. 

Св. Григорій І. Походив з сснаторсь· 
кої род1tнн та прийняв рясу св. Вене 

дикта. У свії1 час внбран11ї1 одноголосн·J 
папою. Крім інших шкьм оставив nона;1 
800 листів. Він заслужився навсрнсн11нч 
герман. Борон11n непохитно lLерквн 11~· 
ред зазіхuням візантійськнх i.\\nepaтu 
рів. Коли патріярх llapropoдy 11азван ,·~ 
бе «Вселенс~.ким», то він nр11ї1ннв т"11 .1 
«слуга слуг Божих», Бага1·0 пр11ч111:>111~" 
ДО ПЇДНеСеННН ЛЇтурrі•ІІІОІ'О ЖІІТГЧ, оU.СІО 
вно співом, що його зuуть "гр11;·орі>111·, 
СЬКИМ». Помер по 5·.1іт11ії1 НСі(І Jj б04 р. 
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СО Б О Р И. 

У боротьбі з злими науками треба 
було час-до-часу занвитисн 38 правдою 
цілій Церкві. Доречі, такі маніфестації 
не є конечні, бо ж сам Папа, маюч1і 
власть непом11ль11ости, може проголо

сити з катедри справжню і чисту науку 

Христову. Однак люди є людьми і 3ОІІ· 
нішнє діє си.ІJьно на загальну опінію. 

Предтечею таких вселенських собо-
рів буR Єрусалимський собор А постолі11 
у 50-ім році. Тоді св. Петро скликав J 

цілого світа перших проповідників св 1 
t::вангелії, щоб застановитися спільно 
над п11танням співжиття ІОдео-христнян 
та християн з інших народів. З того то 
прикладу у пізніших віках мали місце 
з'їзди та нарад\! владик цілої Церкrщ 
або їr певної її част11н11 (собор11 провін
ціяльні, синоди). 

Щоб nселенськнй собор був праRос11 
льннй і обов'язував цілу Церкву, T'J 

ІЇоrо має склнкат11 та в нім проRоднтн 
й його затвердити Папа. Хо•1а у•1асrп 
Папн не :'.1ус11т~-. Сіути особ11ста т:~ 6с.1· 
nосерrдня. 

Перші собори 

Всі вони відбу.1111ея на Сході \lср1111ш 
був той у Нікеї 325 р, 11а якоч11 бра 
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з 18 ВЛІІДІІК. у ТО"'У •1асі Т\'Т рС'JІІдув~о 
нісар Константн11 і то\\у 11арад11 відб\'· 
uалися в його nа:1аті. Голоnннм завдан· 
11ям собору було осудити єресь Лрін, 

який теж брав у'Іасть у соборі з свої\\11 
17-ма єn11скоnамн. Пого осуджено .та 
засуджено на прогнання, а nравд1шу 

науку npo Пресвяту Тріїщю зібрано u 
нікеіtськім с11мволі віри. 
За цісаря Тсодосія 38І·го року склика· 

но но1111іt собор у Царгороді, на яком~ 
i::JU єnискоnів осудилн дорешти аріян 

та інші секти, як а1юлінаристів, духо
борців, сабсліїв, марцеліян та фотії1-
ців. Тут доповнено рівнож с11мво.1 вірн 
Це ТОІ'і, ЩО його ВАіИRаємо на відправа\. 

Треті!\\ собором був Ефеський, ( 43 І) 
що осvдив Несторія. Іlого можна уна· 
жати За nершиІі Марійськиї1 Конгрес. 
На нім визнаю святково Марію за Бого· 
родицю та ще рішучіше покачлася H;J 

11ім повага та влада Папн 
Наіtбільшr vчасникі11· єпископів м;~" 

собор у Халкедоні прот11 Єнт11\і;; \і()!!" 
фізнта. у 451 ·ім році. Бра.10 у•1Jпь CJO 
єпнскunін. І-Іа тім то собор; ч~.11u;.1,111 

св. Отuі по про111~та1111і л11ст:, Пм111» 
«Святші Петро 11ро,10в11в ,,_.,а,111 ·!l'н,1 
За паnн Віргілія відб)·~,:я 1н;1111і"1 cn 

бор у Царгороді (5.53), що о.:,·:1110 1<·т;,-
щ1 151 ЄПІІСКОПЗ Ja nо·!"В.<:рдж:·ннн.ч 



ІІё.ІІІІІ 110\tll.'lt\OBi 0 1 1\.'НІІМ ІІL'СТОfІ'ЇЯН Мо-
11офі.111тіВ. 

За ІlІШ ІіІЮ rюку н ті\t Ж(' Царгороз.і 
ІІ~l' О.111Іі со(>ор, ІЦU oc~·;tlllt \-ІОІІОТl'.'ІСІ'іН 

~·t'11іш11ісп" f\l'\J\1111.X ПІІДІІО (>у:1а ІН'JІІІ 
ка, бо \lt>p1шa 110 сього:t11і ІІl' ІІl'рt'<·т;~. 
hO(JllCT;JTll :1 того :tасобу. що(J ~ ТІН'р:tІІ· 
1·11 като.111~.11.~.:у віру та краще· 110.i(1;1тi1 

про ttiч11c t.'riaciн11и JІІО..1l'і·1. 

ІІізніші собори 

ІЦоО ІІl' 1101н·1на r11сн ІіДр)' І"(' .10 1 оі 

rпpan11. \ІІІ пода\10 коротко і 11ро 11і 111і· 
ші tІСl'.1('Нські со6ор11. 

ІІtс дnа t"OtJop11 і>у.111 11а <:.ході. 3 Не 
Нікейськнй :2-11(1 (787) що 011pl'..1,i.111n 
на.1сж11с 1юч11та1111я cl\ і1юн та Царго

родський 4-1111 (8ti9), НІ\1111 щ:у.:з.1ш 1н1·<· 
дор Фотія. 

Наступні від6ул11сн на :1аході .<а 110 

рядком чот11ри латеранські в Р11\1і \ 
рр. 1123, 1139, 1179, 1215. НаІtеаж11іш11" 
iJ них f>YR оста1111іі1. що к11да11 70 fІ:1л • 
.11181\Х дскрt:тін про о6ІЮІ\)' ХІJІІСТІІ>11Іl•·· 
l\Oru ж11ття: між 1111ми \1 декрет, 11111• 
сповідь і вr.1111;од11~· ct1. Пр11чап н І !і<· 
ніш (1512-1517 р.) б_уи Щl' 11'~1т111ї .І:ІТ" 
рансью11"1 со(юр. 

Два соборн и Ліоні -·-· Фра111tі" • рр 
1245, 1274. На нім останнім був 1•:·11с11 
ніїt і УК(1:1ЇНСhКНЇІ ЄПІІСКОП Петrю '.-cpu 
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/111'1, І111.1а на собор~ cnpaaa 011/іс;ру п:11111 
ra у11ї1 1·pt'llhKOЇ ut·pкu1t, 
[]('рсuаж1ю нв:ід1111~11 cnpan<J.\1.11 Jаі1-

ма.111ся собори Вієнненськнй та Конста· 
нцькнй. На ui\t u1.:тC:J1111i.\.t ї1u1л11 нaмartt· 
11ня усу11уп1 1ахід11ю ХИЗ\t)'·РОJ;юр. 

Ьазнлейськu - фльорентійськнй со6011 
>1ає .1а .1авдання ,·,.:t11ати греків (ЗО рр. 

15 віку), 

На порозі трстhогu r1cpiuдy історіі 
Uept\BH - :<.рr1спtн11стuо {1 світ - ~.:то· 
їть довготриваю•1ий - 18 рокіо - три 

дентійський собор ( 1545· 1563) Ного 1·u 
.:~овна зад,1::1.чі:І nсуджсння nротrстансьt\01 

рсформ.11 і JаІ3С'ДСttІІЯ СП3Сl'ІІНОЇ І\аТО.'lІІЦ!...· 
кої реформи. 
ОстаннімІІ соuораМІІ ur Ватиканські: 

перший, що ОНЗНС::ІЧІІП чіТt\О ІІС'ПО~ІІІ.11·· 
ність Вселенського Лрхнєрся, а 1 1срl'з УІ 
хоплен11и іта.1і~"щям11 rнму буu 11rpep· 
ваиий (18ї0 р,) і другий, fІІ<ІІІІ ІІU'ІОUС·І 
в 1962 poui у жовтні. о \ оrрl'сІІі 196'1 
буде про.:100..f\атнси. 
Отак то \і<.JЄ\10 ,1осі 21 t\t:l'.l('ІІC'LJ,1::·1 

собор, 



1-/ЕРНЕЧІ ЧИНИ 

Чtс>рнt'чс• ч11 монаше ж11тт11 має свій 
корінь у св. Єоанrе.1ії. Ісус :1вІ.' щасли
ВИ'dІІ убогих: хвалить тих, що викону

ють не свою, алс' 11ужу волю та внно

с11ть н1х, щu самі сl'бе відгородили ві.:~. 

родинного життя. Отак то з часом на 
відмовлl'нні від трьох головних перепон 
досконалого ж1птя; плоті, світа їt май

на та на :Jбереженні трьох обітів -
чнстот11, послу ху й убозтва - постає 

стан досконалости чи чернечий стан. 

Згодом чернече життя ділиться ноJ 
дві клясі: контемплятивну-богомнсленну 
та активну-дінльну. Перша rоловн11"t 
завданням життя уважає розважання т:1 

молитв11-хор ї1 адорацію Пресвятнх 
Тайн, а друга, крім молитовних зобо
в'язань, ще підприймається проповідн11· 
чо-душ пастирської та виховно-добродій. 
ної праці. 

До першого рода - богомисленних 
- належать напр. Отці Картузи, СС 
Мироносиці, а до других ОО. Василіянн. 
СС. Служебн1щі і т. п. 

Останньо постає ще один рід жнтт"J 
по євангеличнії1 досконалості, а це crm·
cьr<i інститут11. Вони оминають crri.'il>н'· 
життя ченців та зовнішні проявн чt·р 

нецтоа (однг). а заховують євангелн·r· 
ні рад11 більш «НІХИ:.t», з.1е нt c.t·.·;r:;~ 
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успі111ннм і ПЛОДОНОСІІНМ робом. у 11ас 
напр. світськнм інститутом є •Катехитк11 
Сt'рця Ісусо~ого•. 

Ро:1вій 'Іернецтва 

Уже між нершнмн хр11стнянамн бул11 
душі, що вповні посвячували своє жит 
тя на Христову службу. Одначе во111• 
жнлн при своіх роди~ах і так викону
вали свої контемплятнвні та активні зо

бов'язання, до яких правдоподібно скла· 
дали. обіти. tx . звано аскетами. Одно
часно такі особи. головно жінки, творил11 
посередині стан між священством та ми· 
рянами. Про окреме станов~ще напр. 
таких вдів уже згадує і св. Павло у своїх 
листах. Були теж тоді такзвані дняко
ніссн, що услугували при церквах. Ті 
первісні «ченці чн краще черниці» мз

лн навіть окрем11й одяг чорної •1н cipui 
краски. 

За часів переслідувань чимало хрис
тиян виходило з .1юдських осель TJ з·1 · 
ходили в да;1екі пустині, щоб ТІТ 01ю

далік від людей і переслідувачів с:1ужн
ти Господу. Навіть, як nром11н1 ла небс" 
зпека гонення то так втікачі оста1::1J.1 11н.:11 
" пустині насамоті. Т.х п1ю.1вано срем. 
і далі сопвняли свод мол1понн1 служr> 
тами чи анахоретами по 11J111ому пуст~

ножителя.ми tt11 uдшt·ль1111hJ.\1:1 



Між ТІІМІІ nуст111юж11н•.11ям11 ::~годом 

постає спільне ж нтт я рі:•ного відтінк). 
Одиі .11111ue час-до-часу сход11л11ся ІІJ 
.:iy хоону науку-пораду, інші спільно ui 1 
бувал11 свої мол1пви ма.1111 св. Літургі~u, 
навіть харчуоаJ111ся при однім столі. 

ІІа сході ж ще були окремі типи ч1.:11. 

uів. такзвані стоuпн11к11. Це бул11 .ІІЮ!щ 
дуже великого покаянного духа, які 

прож11вал11 на вежі і роками 3 неї •1с 
сход11л11. Серед спеки й морозу на від. 
крнтті, вони молилися, проповідуоа.111 і 
терпіли Христа ради. Там же на сході 
постає згодом і окремий рід ченuіо, Щ'1 
звуть себе нерозумними юроднонмн зад

ля Христа. 801111 внріка.~нся 11ж1шан11~ 
розуму, щоб мат11 у•1асть у погорді 
любови Ідо сопго С11аснтеJ1я. 
Найбільшим із пустииннків це св 

Павло Тивейський, що ж11в в печері 9Q 
років, не бачучи нікого з людей аж до 
І ІЗ року жнття. Поховав його св. Лн10· 
ній Великий, який у 20 poui по1(1111у,1 
світ. Був з багатої і оідо-,,ої родн1111. У 
пустинницькім подвизі мусів 11срсйт11 
великі покусн. Він коло себе лурту11~1~ 
багато ченціо і так перейшов до !'іновії· 
спі.~ьного життя. Помер маюч11 ІО:; рокі 1 1, 
у 356 р. Це діялося в Єгипті, Т<."'.і1і111 ' 

Тебаі1ськіf1 nуст1111і 



_:,;_, 

С.11ІАНІ чснцІ 
П<>рн1им законодавцем •1ер11с111оа стаr, 

r•. ПахомІА, якніt пізнав християнстоо 
ft час 11іі1ськовоі служби і no•1ao uсст11 

пуст1111ис життя під проводом парогu 
nуст11111111ка Іlвл11мо11а. Створно п<>ршиі1 
\tа11аст11р. ле С.уло сто чс1щів Іісзаб]
ром nостало сім таких манастирів, а н 
чаl' пахомієвої смерт11 ч11с.10 йо1·0 у•1-
11і11 до.~од11щ1 дn 'сім тися•r. 

nахо\\іи11rькс правило бу:ю вельми 

строге: свящс1111•111іі стан буu для 'ІС'ІІ
ців заборонсииї1, хо•1а свящЕ'1111ки \1ur:111 
оступа111 до манастиря, що '.taR тр11-

річниі1 нові11ія1 Го.1овнс завда1111я •1С'11-
ця це: 'ІІОЛІІТна і nра11я. Сход11.11н:я ті:rь
кн на спільні відnрао11 та пожноу При 
тих сходннах мали на голові бі:rі кап

турі, щоб 0,11111 'ІС'рІІСЦЬ НІ' бач11в дру

гого. Па11у11а:ю строге мовча1111я. н~ 
спільні впра1ш ск.111кувано l'І рчою-тру

бою. Культурню11!' с11рао<1м11 не заіі

малrкн. ЗгодО\І nа\а\tіянці пош11р11лнс1 
._. Та1н•111111 у Єг11nті 11а інші hJ'<JЇ Снрію 
,\\С':юпот<1мію, Палсстнн1· та Вір'1е11ію. 
Властивим же вnорядч11ко\І та твоr

нс" східного •1t•рнС'цтва стан св. Васи
лі)!, 11кий 1юдорожуюч11 поб;1'111R добрі 

і .111хі сторо11и nахомієвого nraв11.1a. 
А:н:н.1іянське 11ра111tл() к.~Jд(· r.~11боhнї1 

11а1·нс~. 1н1 Jахо11анш1 rрьо.х ~С;JНе•шх 



обітів. ~· мзнастнрському житті nовиин;~ 
11а11уRат11 родинна атмосфера та взаємна 

братия .1юбо11. Святий Василій запряrа1о 
•1енціо Н'Ж до душпастирського та дОG· 

ро•111н1юrо діла. Кладе високий нанк:; 

на на} ку та є творцем манастирськ11 \ 
інн•рнат1в. Поrо правило, пі:тіш уточнl' 
не св. Теодором Студнтом, приї1ш.'10 1 
в Україну 

Західні монахи 

Скоро продісталос1. чернецтно і на Ja . 
. \ід. Уже св. Мартин з Тур, що ПО\1l'р 
491 року, основує манастир в Галії, мі;.~.; 
ними найславніший це той з Марматіє, 
ко.10 Тур. Єпископ Вітрікій пснов'°" 
монастир в Роуен. · 
Повну організацію черництва 11а 33 . 

ході творить св. Венедикт з Нурсії На· 
роджений у багатій рнмській род11н; 
коло 480 р. не скінчивши студій, уда<тu· 
ся на самотину ко,10 Субяку. Тут ]устрі 
чає ченців, які однак не схвалили йоrГJ 
точносТІІ і т1:1срдости в монашім ;кнтт1, 
ї1 св. Венедикт з молодими чс1щям11 11с· 
реноситься до Мовтс Касіна. Тут 1111шс~ 
своє правило, що йо1·0 взору1: на rnopa\ 
св. Василія, ЇІ 543 року пмнрає Пlн·о 
сестра С.\о.1лстик<1 1н•дl' жіно•1н11 ''ан:~· 
~:тир. 

7:~ точкн В~Нt:!І,НКІ 0 ІШСЬh.ОГ() І'JJ.'l~ll.'I" 
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мoжtt:i стягти до того вис11ову: смол11.:,1 

і 11рацюі1». 

Бенедиктинці це особливе діло Бо
жого Провидіння на поро3і серсдньові•1 
•1я. Ім то греба приписати окультурнс11· 

11я Европи та 11ош11р!'ння й :~акпіплсн· 

11я хрнстияннстuа 11а ноuоздобут11х т~

ренах гt>рман та с:ло11·ян. Сини св. Вснl' 
дикта JfЮбил11 1·еж оеличе:1ну 11рислуг1· 
для х.1іборобства, мистеuтuа та ремсс· 
.1а. З їх рядів ви1іш.10 40 папіu. 200 каr· 
диш1лів, б.ООО єпископів та дn 50.()00 
,·вящеників і вчених 

Нові навернення 

Чс·гuертий вік по Христі приносить ;r.1·1 
Европ11 нову добу. Поч11нається ве.1нк~ 
мандрівк~ народів Набігають гуни. я"і 
ско.1ихують і германачн. що жнли Hd 
півні•~ від римського uapcтua Правда. 
11жс скоріше германи .чамt Jнос11нн 1 
рю1сь1он1 сuітом: ще за Цесара Авrуп1 
Гот11 11 вандали запізнн.11кя µівнож , 1 

християнською наукою, ал~ no11a.111 с1 

аріянську єресь, лише франки, що жи.111 
на південь від Рай111·. ri nрнйнялн като
.1иuтво і вони відіграли ве.1ик1· ко.1ь :i 

пізнішім житті Европи Навnзк11. арія-
11ські гсрма11и :1н11к.1и непом і гн1.1 1'вро

щ•1khК<1Ї історії 

А) Германи 
Г СрМ~І!І: ІJ.~ був НЗрІд J,J.tJptJHllЙ, 'lИ· 



cr111·1 та і1 на свіі1 лад культ)·р1111і1. Прав· 
да, що іХНІІІ прихід до хрІІСТ/\ЯІІСТВ3 

мао багато перепон. Ось во1111: а) 11ан. 
nерщс це упадок їхньої поганської релі· 
Гії, яка :ipa:1y визнавала од11у 1111щу с11.·1у, 
зuану Тац1по\1, рнмськнм постом •воло. 
дарем усіх Богом» але 11із11іше зії11ш1:~ 
на м1югобігстnо та по•1ита11н11 uсякнх 
водяннків, духіо та nопюр. Навін. трап
лялися між 1111м11 в11nадк11 ;1юдоїдства J 

мотивів релігііін. б) другою 11ерешкодою 
для хр11ст11янства це була велика жорс. 

токість. Одннові - їхньому божко11і -
11р11нос11л11 •1асто людс1.кі жертви, а 11е. 

ред б11т11ою обіuялн старі германн ІІОЖt'· 
ртвуuатн богові 0Jlшюві всіх 11о;юне1111\ 
та їхніх ко11еіі і то•1нісі11ько дотр11\\ув;~. 
л11ся обіт1111uі. І 11оза релігіЇІІІІІ\І к\·.11,. 
ТО\І 11ош; булн жорстокі. Фра11конс~к111і 
.КНЯЗЬ РаІІХіІІГ Ка:ІаВ JаКОІІЗТІІ ЖllHltl'\I 
раба ї1 раб1111ю, бо nобрал1101 бl'.І ію1 .) 
JlO:ІUOJІy. 11) ДО того германські ІІJІС\ІІ'ІІ.1 

бу.111 дуже забобон11і і вірн.'111 11 \І>1~-;і 
закл1111а1111я та ворожбн. г) Рі1111ож па 

нувала між 1111мн кривала 11Імста, щ•1 
\'Важалася мора:~ьнн\І обов'я:1ко'1 І РІ 
тої1 обоо'н:юк пічсп1т11си перс,1н1 11 '1 
батька 11<1 сни<~. г) Не \Н'ІІШІІ\І 1·1•:11\1111 
була не11огамована жадоба герма;; :io 
війни та бороп.би. І Іера:1 1а '1;1.11 ;11р 
HllllIO ІЮЮВ<ІЛН ~tіж собою \Ю.1 ІІ ІІ · . 11.н· 
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мена, а то й цілі народи. 
ДоАатнІ рнсн герман 11олнгал1t 1ta 

тім, що а) для ннх релІгІя була справою 
серця та питанням життя. Між 1н1ми бу. 

ло мало •безбож111tків>, а оарі фризн, 
то з11е11ажннків храму тягли на бrрс1· 

морн, щоб їх забрав приплив моря, а 

навіть складал11 з таких жертву обра· 
жеіІомv божеству. б) не менш вюна•1ною 

і уваrн гідною була їхня вірність князе
ві і в подружжі. Це підмічують римські 
п~1сьменн11ю1, як от Тац11т. Тнм то і жін· 
ка в 1111х ма.1а споє гідне місt1е, нк щuсо 

свящс11не, боже. в) Сильно шанувалч 
чужу власність і :Ja це нереступннків 
нр11к.1адно кара.1н. Крадіж напр. кuнr•1, 
()джі.1, тощо каралася смертю. 

Навернення 

Уже в 200 рр. є хр1ктнnнські грО\13.1·• 

між герма11а~111. Каже 11средан11л, 111 11 
вже у•1ні Хрнпові ма.1н б про11оnі:1.а111 
Ї\І св. Єва111·(·.1ію. Катl'дР~ в 1>01111 ма.1.1 

б бут1t осно11ана св. Олl'Іюю цap11ttl'IO 
Тут же перетерпів С'tсрн тс6аїжьк11І1 
легіон св. Маврикія. R Лнгс(J1·р 1і :~горі 

.1а на кост11рі с~. :\фра, що """''іНІ\':1асн 
·:1 грішного ж11ттн ,. flJl\ll't,1,i,1 віІ1с1,1-.:~· 

Наї111срші з г<'1"1а11, які •1р11І111н.111 'Р" 
СТНЯНСТВО буЛІІ О<.:Т[JОГОТІІ, і Ї\1tіі'1 ЄПІІС 

КІНІ Теофі.1 :i Кр11\1у 6ран 1·част" у І Іі 
кеііські'І.І соборі 325. 
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Візіготи мали єпископа ~ дфілу, якші 
переклав на готську мову св. Біблію І 
вона стала найстаршим монументом 

германської культури. Теж інші племе. 
на як от: вандали, алани, ругн, ерулн. 

шваби, бургунди, лонгобарди з 4-нм ві. 
ком 11рнйняли християнську віру. Чнма 

,10 з тих племен прийняло аріянство і 
тому дуже крнвало воювали з католн. 

ка'Ан. Найбільше ж вандали, які в Афри
ці знищили до 300 католицьких єпархій. 
Гунернк і Гейзерик замучили до 40 ООО 
католиків. 

Аріянські лонгобардн сильно нищили 
північну Іта,1ію. Однак св. Григорій Bt> 
лнкиї1 через Теодолінду, жінку. Агілул
фа, зміг навернути сина Адалоалда. Пі, 
ніш уже всюди були подвійні єпископст· 
ва аріян і католиків. По смерті Грімоа . 
• 1да аріянізм заннк. Тоді процвітала між 
ними манастирі, приюти, культурні OCl' 

редки, що попередили відродження з, 1 
каролінгів. 

Франків, що осіли в околицях Р<н1н1· 
та теперішньої північної Франції. :J о\·· 
рещенням короля Хлодовика через жift· 
ку Клотилду, зустрічає •~есть nровз11нтн 
католицьким життям раннього сер.·,~ньо 

віччя. Франки своім11 підбоям11 11рJІІІl'С· 
ли християнство до алемані1-1, т1 і'1111гіu, 
баварців, фризів т11 саксонuі11 
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':І п'ятім столітті навертаються Ірлан
JщІ за проповіддю св. Патрика і1 Палл;1 . 
дія. що і.\ вислав папа Келссти11 І. Ір· 
ляидська церква визначалася силь1111м 

•1ернецтвом, що мало переважаючий 

вплив на цім острові святих. У б·ім віці 
ірляидський авва Коломба навсрта~ 
wо1ляндів. І тоді почали місііІниіІ нас
туп на герман 11ід проводом св. Колум
бана. Jрляндець Фрідолин, Руперт т~ 
інші основуютh між германам11 манасти

рі. 
Папа Григорії~ І висилає авву двrус

тнна з сорока монахами на місії до Ан
глії. Цей авва второпністю та тактом 
навернув англійців. Вони, навернувшись, 
теж вирушили иа мІсійну працю ..,;, 
германами. Між тими місіонарями наї1 
виднішим став Вінфрід. Він то з і~1снем 
Боніфатія отр11мав від Пап11 поручс11нн 
~аиести світло Єванrе.1аї до німсцьк11х 
країв. Иоrо працю ділимо на тр11 добі 

Перша ·"" була дуже Адала, зате :~р-.та. 
кол11 впав свнщсннн1"1 поrа11сск11ї1 J.I''' 
Донара коло Гайсмар, то хр11ст11н11с1По 
затріюмф1•вало. Св. Боніфатін ПапJ HJ· 

значив архи1тископом Моr\'нціі У тrr· 
тії1 пр11ход11ть до повноі lll'PhOOllOI ор 
rннізаціі в Німеччині. АпостJл І Іі.чс 1 1•111· 
ни загииун /WУЧСНІІ'ІОЮ смертю 11 ;Іокку'1, 
)·битий фр11за:.~и 754 року l !ого чощі 
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спо•: 11ва оть у ФJ1 .1ьді, до якої кожного 
року з'ї:1джают1.сн німецькі є1111скоп11 11а 
ко11ф!'ренцію. 

Саксонія нав!'ртаєт~.ся захода,111 фра11. 
канського коро.1я Карла Ве.1нкого. По 
здобутті Саксо11ії пр11н11кає хр11ст11ннств•) 

до нівнічної НімІ'•!'ШНІІ, а з11ідсі:1ь 11.1 
ска11д11навськиї1 півострів. 
Наоериею1н Г!'рман відбулося посту. 

пово·іреиічиим способом, що 11р11ніс до6 
рі наслідки. Дуж!' в<1жливу ралю 11іді1'
рат1 жінки в 11а11ер11еи11і герман, нк от 

Текля, Калбурга, Ку11ітрада, Л l'Онілд'І, 
головно Ліоба. Хоч :1 двоєоір'ям довго 
ще лрнход11лося воювати місіо11арам 11а 
11ім терені. 

Б) Слов'яни 

Крім герман ,на європеііськії1 суші. 
головно на півдні, центрі та сході ж11.111 
•11кленні слов'янські племена. Властнво 
ио•!•І .1аіrмал11 у еннім 'Іасі fіільшу •1аrт1• 
ну [вролн, ло•1авш11 оід Одри щ1 захо;~і, 
а оід Солуня та Венеції 11а півдні і г,·_ 
u11л11ся аж у тrперіmній московії та rr11 
:~ж на лідкаока:ні. 
Найбільшим сло11'ннськ11м ш1рспн1" 

була Моравія. До НЄ'Ї 'ІС'рС:і з".lЦ()\ \'І" 
п1н1іtшл11 німецькі місіонарі, але но:1" 
дар морао'я11 Радосла11, щоб не 11і , 
ласти 11ід нім<'ш,кі оллнв11, ЛОПJJО.\ •іІ 

місіощ1рі11 у 11іза11тіЇ1ськогu царя ,'.\;-
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хаіІла ІІІ., 862 року Тоді то на о\rІІ· 
ст11н11ще1111я сло11·s111 н11rуш11л11 два "" 
брат11 Кирило іі Методій. Прщя ї.х11и 
мала успіх11. К11р11лu ІІl'(Н'к11аu 11<1 сю 
в'ннську моuу с11. П111.:<11111н та Gогос:1у 
жсб11і КНІІЖКІІ і ТІІМ ('Об• 11[)()\І()СТ1111 про 
сту дорогу ДО слов НІІСІ>КІІ.\ 11арuдів 

Праода. цр 11с 1юдоб<1лuс11 11і\tс111>к11'1 
місіонсрям. ІІОНІІ ДОІtl'СЛІІ прп ІLІО 110 
вість до Рю1у. Братіu покл11ка110 .1 > 
оправдання. Вон11 11р11бут1 нс·забаро\І 
до Лпосто11~,с~,кої Сто.нщі та 11р11всз:1 •1 
з собою мощі со. К1111мс11та, 11а1111. щ·1 
помер 11а Кр11му. Па11а Лндрін11 11 не 
тіл~.к11 що uціннu працю аностоліu с.10· 
в'ян. а.1с щс ї1 11ака:1ао І\І uсртат11сн до 

ДЗJІІ>LІІОЇ праці, надіЛІІОШ11 їх ЄПІІС1'011 

ською гідністю та rюо110nластя\111. що::і 
моглн 11рав1п11 cu Літургію nп с.1011·я11 

с·ьк~1. Од11а•rс l'U. К11р11.10 u\111paf 869 1н1 
ку. а Методій nонсртап1,сн до с1101· 1 

стада та 3 t1CJ111к11:'\111 11сре1111..:ода\11t го 

~1ОСІ1Тl1 (.'/ІОВО UОЖ() (1 h:i.I Гt'.\11]\'t:' С."10 

в'янс~,кі 11арод11 88f) ro1'y ІІ\11!раt· н· .. 1, 
сп . .І\\С'тодії1 LІlопр<1од<1, \10p:11ic1»-.e 11,111 
стоо upa:J із кuіту'ІІІ.\1 .\р11СТІІf11ІСІ"lІОІ\І 
1111111<1т~, на по•1атку І U вік\' "а:1н р11. 
Методіїuськс хр11ст11н11<..:1-но 11rю1111 1 ,, 1 

і на сусідні Чехи ( Бnге'1ію). "·''' , 1 , 
по11111р1ока1111я Хр1ктоnоп1 Hlll'r1t1 н !1111.1 , 

в ш:рі J n~рсс;1іду11;~ншІ\111 ."Jз.1е10: <)~-' 



ro"y постає перше єпископство в П (1J

зі. Апоето,1ом 11cxiR став cn. Воr1ті.х, 
що пр11ч11нився до 11авернення мадя·ріо, 

поля.,.іо і npycaкiR. Від цих останні.\ 
пр11~їняu смерть 997 року. Під впливом 
чехін та німецьких місіонсріІl 966 року 
навсrт;.~єт1,ея :~а Мєш"а І-го Польща, 
хоч не бL'З псрсслідув<1нь, в яких пс

рс11.1ачуf ж11ттям св Станислав ( 1079) 
р.). До східніх словян, головно R 
Україну хр11ст1111нство приходить ще -• 
перших віках. Чоrномоrські степи т~ 
ПідІ'<1ВК<1ззя пізнали християнство ще 

від учнів апостолів. Властиво ж cu. 
Кир11ло-Костянтин не 011найшоо сло
в'янського письма, <1ле зfІайшон Їloru 
на Криму, тобто перейняв від пра
украінців. Вже 945 rоку є між уІ'раїн
ською княжою дружиною християни. 

Опісля стає християнкою княгиня О.1ь 
Р (955 р.). Нарешті ж 988 р. офіці1"11ю 
«І св_ Володимира хреститься Укр:~їш~ 
та християнство щораз то глибше пrо-

1111кає східню слов'янщину. 
Болгарія, навертається за царя Борн 

са 864, і опісля становить окреме охри.1 
ськс архиєпископство, з якого пrав;1u

подіб110 прибули перші свящсн11кн де> 
київської держави. 
Серби приймають християнську ві р1 

за візантійського імnератооа Вас11.1я !-го 
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македонського, який присилає ім м1с10-
наріо. (Це було у 9-ім оіці). Тут хоп
JІН поширити сuої un.1и11и латннннк11 

болгари з охридської мнтро110J1їі та ;, 
візаиті1іці. 1346 р. серби no нараді u 
Скоnле мають свіі1 власний патріярхат. 
але по занятті туркам11 (1459 р.) niдna· 
дають під юрисдИІщію охридського ар 

хиєпископа. 

Хорвати теж у 9-ім віці приймають 
християнство, хоча в лат11нськім обря

ді. 
Словінці те саме. Це було Ja •1асі~ 

Карла Великого. 
Дальший розвій християнства 

у слов'янськім світі 

Західні слов'ян1t, як от nоляк1t, ка
шуби на Балтико~1 .. 1ужицькі ссрбн се
ред німецького моря, •1ехи. слnвак11, '' 
з південних словінці та хор11ат11 cьornд

t1i мають :~ахідні~"І обряд. З т11х народіu 
дуже сильниї~ катол11цьки1·1 дух мають 

словінці, які визначаютьсн чн 11е 11аі1· 

кращим католицтво,1 '-1іЖ усіча народа 
ми. У них священстuо бра.10 д)'ЖL' ж11u1 

участь у nолітнчно-гро.'1адськочv ж1н 
.ті, як і серед с.1оваків, які мал11 ro.1J 
ву партії о. Глинку і першого свогr, 
президента о. Тіса, що іюго nоніL"ІІ.111 
червоні ло заі!нятті віл1>ної Словзччн 
ин. Хорватн не .'оtенш в11J11а·1~1<ньс~ 
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СІІЛЬІІІІМ катол11цьк11м духом, головно 

u11б11.111гя р боротьбі проти теперішньої 

•1срвоноі навали. Провідииком був кар
;~1111а.1 Степі нац, загребськніІ арх11є1111. 
скоп. Додамо теж що словінці під су. 
•1асну пор}' стараються на еміграції ро·1 
будувати своє духівництво, і до того 
мають окремий богословськ111ї факул~" 
тет в Аргентині (Адроге коло Буйнесу), 
де виховують вик.1ючно своіх землякіn 

на слуг' престо.1а, хоча вошr є лат1ш. 

ського обряду! 
Між хорватами-латини11кам11 є паро. 

хіі, які маюrь такзвану «глаголицю»·, 

тобто подібну до слов'янської мову 
та азбуку й нею правлять римську 
Службу Божу. 
Серби сьогодні загалом правослаnІіі 

і мають свій патріярхат. Тх буде до 
7 мільйонів. Болгари, яких буде до G 
мільйонів теж православні і мають са. 
мостіі1ний патріярхат. Москалі, як11~ 
заледве чи можна уважати слов'янам11. 
бо це скоріше ослов'янщені фінські плс· 
мена. Тх можна назвати геленами 1111 
американцями півночі, ясно. що 11а1·1 
гіршого видання. Віру прийняли з К1:( 
ва і здобулися на свій патріярхат. '31 
Петра 1-ro заведено на протестанс1.~.·; 
моду святіший сннод, а по револю11;·1 

191 і року настав знову патріярхат і r,r~" 
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Л11е1<Сен веде комуністичну nолітику 
на міжнароднім терені під покrишкою 
православія та навіть примилюєтьсn дu 
Ватикану, в11славш11 своїх сnостrрж11н
ків до 2-ий оатиканський собор. 

БІлорусини, чи кривнчі були від по
чатків слов'янського обрnду, але через 
царські переслідування західнn •1астина 
їхнього народу перейшла на латинське. 
Були між ним11 під забора~ повеrсаль
ської Польщі і східні парохії. Сьогодні 
мають на емігращ1 одного єn11скоnа. 

Кир Чеслава Сіповича, що реJндує І\ 
JІондоні. - Українці теж в більшості 
православні, бо до сорок мільїюніо O't 
на•1е свого патріярхату не мають, 11і 
навіть митрополії на материку. По 01і 
граціях украінсь1<а православна uерк0:1 
розбнта на кілька відламів, які маюн. 
між собою ті.1ьк11 «молитовне єднан11п» 

Між слов'янамн, що з'єдн11сні н 1\no· 
стольською столицею та мають східні~"~ 
обряд, то 1аки найчисленніші украіни.і 
що мають. крім єрархії на rідннх ЗС\f· 
лях, яку очолює первоєрарх Кнr Пос1111 
Сліпий, що перебуває під С\'•rасну .':011-
лииу в Римі, ще 15 єnнско.nів у віль
нім світі. Тобто v Півдс11но-слооя111111111і 
Крижевці, Митроnолія n Каш1ді і JЛ.\ 
Екзархати в Анrліі, Франції. Ніщч1ч:• 
ни, Бразилії, .І\рг('ит11ні, Лнстр;:.1і\ ; 
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Апостольська Візитатура в Рим1. 
Поrлядовніі обра:1ок: 

а) :JахіднІ слов'яни: чехи, морао'я1оf. 
луж11•1ани, кашуби, поляки, словаки -
мають латинськиі'1 обряд, з малим від· 
сотко~ протестантів. 

б) східні слов'яни: білоруси, українці, 

москалі - належать загалом до nравГJ· 

с.1авноі церкви, а nрн тім другі стаІІО· 
влять найбільше ядро з'єдинсної Цер
кви східиіх обрядів. 

в) південні слов'яни: болгари (та 
македонці), сеrби, хорватн, словінці. 
Два перші наrоди становлять •1астнну 
православного світа, а два останні на
лежать до чільних католицьких нації~, 

латинського обряду. 
При тім згадаємо і про румунів, що 

хоча романського походження, то прий

нял11 східній обряд та навіть і слов'ян
ську мову до богослужень, якої тепер 
уже не вживають, і вон11 належать біль
шістю до православія, а частинно (до 
З мільйони) до з'єдІfнених католикіо 
східнього обряду. Слов'янський обри:t 
мав nплив і на фінів, балтийські наро
ди (литовці спершу були східні). азії~-, 
ські племена, а навіть дійшов до 1\11-
таю та Японії. Східній обряд між М<І· 
дярами, то це тільки ово•1 денаціона:~і 
зації українського населення {мндярон 1 

•а с ловакони), 
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0ІLС' і1 бу де відоме загалу середньо· 
віччя. Голов1юю озна~-;ою того nеріоду 
історії Церкви це вплив папства ·не тіль-
1-іІІ на д\·ховні\1 nолі, але теж і 1ta сусnі
ль11о·nо.літичнім. Тому наї1rоловніш11м 
зна ченt'М · тої добн це ріст, вершини й 
сх11:1 nаnської держави, 

І. Папська держава. 

Паnсь~-;а держава це територія, на· 
якій Вселенсь~-;иіі Архиєрей не тільк1t 
в11кон\'Є д\·'ХОВН\' владу, але ЇІ дочасн\', 
як Зt'~1ськнї1 во.лодар. Тим робом Па~а 
на терf1торїі своєї держави має nраво 
на законодатню, виконну та судову вла

ду. Тнм самим і ця держава має всі' 

11ривілеї суверенної держави та тим чн

но~1 може тримати військо, бити власні 
гроші, утримувати nошту та засоби зв'І! 
зку, радіо, тощо. 

Свого часу земська держава nanи в11-
кm1І(ала багато неnорозумінь та су11е
ре•1н11х поглядів, одна•1с rю першії1 сві
тові1ї війні усі сусnільницькі напрям~-;и, 
хіба з винятком тільки радикально .'Іі
онх •111 1ї правих, погодилися, що Па11;.~ 

поо11нС'н мати свою окрему Тt'риторію. 

щоб могти краще і незалежніше• uід 
впл11оу ЗС'мської влади виконуват11 свою 

11аї1оищу духовну владу. І хоча сьоrо.'1111 
папська держаоа не має лрстеисій 11.1 



вnлио у nоліт11чних пересправах держав, 
то всетаки вона нвлнється «остро11ом 

мира» серед воєн, неспокоїв та заколотів 
сучасного світа. . 
Що Uсрква мала свої власні землі, 

будови, надання, то про це вже знаємо 

від сам11х апостольських часів, 11апр11кл. 
вірні пр111юс11ли гроші і складали їх у, 
стіп· апостолів (порівняй історію пока
раннн Ананії і Сафіри, за те що Jадср
жади гроші). Пізніш як настала, no 
переслідуваннях, свобода, то навіть і 
більші земельні обшари отримала Цер· 
І<Ва дорогою записів. 
Одначе такзваниЇІ «дарунок Констаи· 

тина», наче б то цеї~ цар мав надат1і 
папі земську територію, є тільк11 JІІ?rсн
дою, бе допіро в ІV-ім віці поч11нає 
паnа розпоряджати широкими терен<~· 

ми в Італії. 
Коли ж Коистаити11 переніс сто.1ино0 

римської держави до Віза11тії, то то 1і 
папа починає набират11 в Італії вс:111-
кого вп.~иву. У час наїзду оарвар папа 
двічі рятує Рим (раз перед Лтнлсю -
452 р. раз перед Гс11сср11ко~1 -- 455 r-) 
І пізніше тільки пооага па1111 рнтує Ри.\! 
та ОКОJІІІUі перед ЗІІІІЩСІІНЯІ1 .'!ОІІГОUа[J· 

дів "(б вік). Отак то д<Jлска Bi.J~ 1пія пс· 
рестала журитися Р11чо.ч і »д11н11ї1 пз· 

па став опікуно!Ч ї1оrо меІJ.Ш'1ІІUів. ~ 



tому часі nапа DЖС МЗВ найбільше По· 
сілостей у цілій Європі і м1н1стер коро. 
ля остроготів Теодорнка, Кассіодор, міr 
так написати до Римського АрхиєрС'я: 
«безпека народу належить до Вас, Бог 
Вам пору•1ив це старання. Ми, з нашо· 
го боку, маємо старатися про дещо, :i 

Ви. навпаки. про все». 
Повне створення папської держав11 

однак наступило аж у 8-ім віці за фран· 
конського короля Пепина. За часів па· 
пн Стефана 11-го лонгобардн загрозн· 
.1и наїздом 11а Рим. Не помогли зве!)· 
нення папи до візантійського базиле~
са·uаря, ні не стримали моління і сльо
зи папи самих лонгорбардів перед наї:J. 
дом, тоді він звертається до франкіr1 
ї54 року франки побивають коро.1п 
лонгобардів Астольфа коло Павії і п~
nин надає на власність папі «римсLh:(' 
кн3Ізівство», екзархат Равснни, Пснт:.
піль і Ко~1аккіо. Це надання Пепнна 
названо згодом «насліддя Петра». 

Син П"пина, Карло Великий Goro 
нить перед лонгобардським волод<.!рt'\І 
Дезидерієм папськиїt наділ і затвер
джує та поширяє «насліддя Петра» 7~ І 
року. 

Коли ж німецьк11й цісар Отто11 1\,, 

ронується на імператора, то має \1jc''" 
нове приз11ання папської держави. Пі 
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кіш У ХІІ r столітті до територ!А nann 
прилу•1ується і ве1юзинськс к11язівстоо 
тобто Авіньон у Франції· коло Ліо11у. ' 
Стара папська держава мала такі те· 

риторіі: а) римське князіRство; Рим, 
Римське Поле, Південна Тускія. б) Ра· 
венський екзархат. R) ПентапільЛ'яти· 
rо'роддя: Анкона, Фано, Пезаро, Сіні· 
галлія. Піоні•1на 11астина п'ятиrороддн 
враз із екзархатом творили такзвану 

Романію. Якийсь час при11алrжалн до 

папської держави ю1я1івства Сполето ; 
Беневенто. 
За папи Урбана VІІІ·го папська дер· 

жава осягнула наі16іл~.шоru [10JUІІтку 

'( 1623-1644) 
· Та згодом починає І!Я держава малі· 
ти. 1810 року Наполеон за(1\1ає Рим і 
прилучує папські тср11торії до Франції, 
однак віденськ11ї1 ко11грсс, 1815·ro ро· 
ку, привертає 11апс~.ку д\'[1Жаnу v стз· 

рих границях. Хеча нr надш1rо, Go 1870 
року італійці :~аї1маюп. Р11\І і nrpcнo· 
сять сюди столицю !т:.~,1ії. а n;ina ПіІt 
ІХ стає «в'я:111см Вап1ка11у». 1929 року 
папа Пій ХІ та днк·гатор lта.1ії fіе11іт.1 
Мусоліні роб.11п1, угuду 11а1оану .1:1тс· 
ранськнм пактом і тІІ\1 ро(ю\1 поста~; 

Ватиканська держава ч11 ".\\і('то Па г11· 
каи», до якого прнналсжнть !3ат111<а11 'І 

буд11нкам11 та J·оропамн. Ше nрr1.1учсно 
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nатрІярхальні базилік11, Л ятеранськ~ 111· 
лату та деякі вілі ко.10 Р11\1у (Кастс.1ь 
Гандо.,ьфо). 

2. Папство І ЦІсарстао 

Двома rо.1овн11м11 ч1111н11кам11 cepcJ; 
ньовічноі історіі Е11ро1111 це папство TJ 

цісарство. На місце rтарої р11мськоі 
i:11nepii внростаt: нова с11л11: франкон· 
сько·німецька дсрж11ва. 
Основною ідеєю середньовіччя бу.10: 

Папа і цісар є головам 11 хрнстнянськоі 
сім'ї народів, це наче два вершки xph· 
стнянського світа. Отож ванн мають 
себе взаємно підтрнмуватн та допом:~· 
гати собі. 
Думка про році.~ між Церквою та 

державою не була знана середньові·1· 
ним людям. Це був бн. н11 їхню думку, 
нерозум, а тнм па•1с утворення якогос~. 

ч11сто світського державного організм\' 
у тнх •1асах бро в11рост н~ до ~юду· 
мання. 

Згодом внроб.~япься окрЕ"ма теоріч 
про два мечі (Лука ХІІІ, 48) Це для 
тодішніх людеі1 бу.111 папство і ціс:~р· 
ство. Всі погоджуютhСЯ, що обидві в.1а· 
ді nоходя'І'Ь від Бога, теж бул11 nереко· 
нані, що духовна влада пер<·Rищзє свіr· 
ську гідністю та в11ртістю. Нс•110розумін-
11я в11ход11.111 на т.1і розмаїтого вжит· 
ку обидвох влад. 
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Цю теорію виложив БоніфатіА VI 11 
у відо,1іі1 енцнк,1ІцІ сОдну свиту• 
1302 року. у якііІ твер.~ить. що оди~ 
владі! має бути вживана UерквоІ), J 

друга д.1я Церкви. 
Н.1ао1нІ боротьби між nапство!ІІ і цІ· 

capoRO\I відносяться зо nротиворічнн.\ 
концс ... :іі1 щодо внщостн та поwнреннч 
двох ц11х наАв11щнх в.1астеА. 
З того то nіш.111 довгі боротьби, в~.;і 

одніІк не ма.1н на меті ві.uілнтн Ue:i 
кву від держав11, ані теж не піиат•1 
державу Церкві, але це бу.10 почес11е 
р11ва.1ізування у заве..tенні кращого прз
воnорядку у тодішні!.! світі. 
Ц[ боротьби 'юже!ІІо подідити из 

тр11 •1аст11кі: а) за інвеституру, б) 
Ба рба рос сою і в) з Фрн.~рнхом 11. 

а) Інактмтура 

У другій nо.1овнні ХІ віку зірва.1ас ... 
ве.111ка боротьба між зво1е1 11.1ада~11, 
яка тр11вала бі.1ьш як сорок років Хо· 
д.11.10 11ро три t·пірні речі: інвt>ститур~'. 
СІІ\ІОНію і безженність Д\"ХОВННКЇВ. 

Ін ве~:111ту ра І то t· вітськв. це иадаив• 
церковн11х урядів світськими людьми. 
які зви•1аАко вводили єпископів на іх· 
ню t'ТОJІІЩІО, передаю1111 же.1.1 та в.1:1 

.~tнчиА перстень. 
З надакнн!'4 земель д.1н Uерквн та J 

фуицувания!ІІ церков і "а11ас..'Тирі1 фук· 
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даторн собі по•11лн прнв.1ащуватн npa· 
во НІ CTIBJICHllM Ігрс('НіІІ, парохів тощu 
по c10J:< фунАаuіих. 

До тoru .:~.олучнлас11 і снмонІм. По
ХОАНТь ві.:~ Сн~она Волхва, що хотІ.t 
купити в Апостолів даrІв Святого Д). 
х.а. Отже с11моніи, ІІt' :ia м:нrрі11л~.ні 
речІ набув11т11 духов11І гід1юсті. З того 
різні панн 111а.1н веJ1нкі зарібки, бо во
ни поручали тих на парохії 1111 свої 
фундаuІі, хто більше ім ~аплатнв. ..\ 
теж і ті, що внсв11 11увалн, вимагали від 
канд11датІв за сви 11r11ня нера:t поважну 
суму гроша: Це все є гріхом симо11іі. 
За тим пішов і :і&Н\'Пад ІІ\'.1і/\ату·бrз
жr11ности мІж священством. І Іа уrн.з.11 
uерковнІ дІставалися люди бсJ покли
кання і вnнн хотіли кор11с·rат11 J наданh 
тв маєтків uсрков11нх алr А одночас· 
но не хотіл11 11окн11ут11 t•вітс1.коrо ж11т· 
тя та ж11лн в подруж11:~с :~в'нзка х, хоч3 
3ахІдня Цrрква вже скоршt• в11маг11.1:~ 
бсзженностн і нсподільt1nст11 t"!'рцн у 
службі престола 

Uloli риту ва r11 Церкву щ·rc.i ти,111 
недо.,адкамн та упадком в11стуrn1в 1101· 

1111 \"рнrоріА VII. Він був сином німець 
кого ССЛЯНІІН8 І ТІ'СЛі ra ВНЗІІІІЧ8ВСА І 
ВСЛІІІ<ОЮ наукою І ВСЛІІКОЮ рІшу•1Істtо. 
ІІа світі JВався Гільдсбранд. Він то \07G 
рок~· 1нстуnн11 nporн ВІІЩ\' зrа.:1,а1111х 
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11орокІ1, але німецький цісар Гrнрн• 
IV проrолІХнв скнненн11 ГриrорІ1 VII 
J па11ськоі rІдностн. Папа за Ііі! 1ик.л111 
цІсар11 і звільннв 11Ідд1иих від присиrи 
вірност11. Цісар 111ус111 покоритися і піти 
на ~~окуту до Каносси в Еспанії. Хоч 1 
пізніше цісар про око покорився, то 
0:1.11ак не 11а довго і папа зновv іІого 
внклив. ГрнгорііІ \'І І по11ер на в·игна11иі 
1085 року. Гrнрнк IV ще жив до :?О 
років по смерті папи, але сумно скі11· 
'ІНВ. 

Одна 11е Церква виграла справу І Па· 
па К11.1ікст 11 зроб11в у Вор11с 112'2 р. 
у!ІоІову .1 цkapr\f Гr11рнко'ІІ V, 1кнм ус~· 
нrно світську інвеституру. 

б) 3 &арбароссо11 

СпокіА довго нr тривав по вор111ські1о1 
конкордаті, бо Фрндрнх 5арбаросса, 
тобто Ру добороднА, по11ав прово.~кт~t 
в ж11ття своі цезаропапІстнчнІ поr.1цн 
Він хотів нr тІльк11 об'ІІеJІСити 1.1азу 
П:ІПІІ, 3Лl' іІ оrр.юво.з.нтн НІ\І СІ'ІІІІ\І 
папою. 

Пrрwою з:.1 11іпкою бро, що в місце· 
востІ СутрІ iwnepaтop не хотів потр11 
.w~атн стремен папі АндрІ11но1І IV. зро
бивши це заледве з1 н11101ою І перс 
конуванн1м своі:< кн11зІв. Не31баром 
nри11шло до неnорозуwІн~. wІж п1nо111 
І ulcspeм 111 иups:il в 5к3н~он. 11ер113 1м 
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ntр<'".1з:1~·н11я l'.1oв:t у .111сті 11an11. 
ІІо с')~ерті А11дрін11<1 в11бра110 11апо~о 

Олександра l ll·ro, .i:1c Фр11др11х 11с х,1· 
ті• nоrодІІТИСА ИІІ Ll<'Й вибір і ІІ:tJІІ<І'ІІНІ 
а.олонськ11м арх11Еп111.:копом РайналдіІ " 
Дасселу. За це папа імперuтор<1 в11к.1я11. 
Пізніш внруw11в Фридр11х на Рнм. але 
ПOWt'CTb в11коси.1а під Р11мо~1 25 ТІКІ\'І 
німців. За 10 років від того 11об1п .:i 
Фрндр11ха у бою 11ід Лсняно і тоді 11p11it· 
шло до ЗГОДІІ у Венеції ( 1177). uарба
росса заrннун у хрнстоносні.\І похо:J.і 
1190 р. 

1\ 3 Фопоихом ІІ·нм 
Наі\більwнм па11ою середньові•1•1я цt• 

Інокент ІІІ. Це бра велика особ11..:тість 
І ВНЯВІІВСЯ він дуже 'ІІІННІІМ, бо ПОЛИ· 
шив по собі 4000 листів. Організовує 12 
вселенськиі\ собор у Л11терані, на які11 
було 412 єп11ско11і11. Відвоііовує си. 
Землю, провод11ть спасенну обнову 
хрИС1'НЯНСЬКОrо ЖІІТТЯ,. Осуджує lf!JCCH 
валденсів і албІrенсів. Піднрс11ть ..:нлу 
духовенства та нака~·є щррі•111у l'ПО· 
відь. Вмирає у 55-ім році ж11тт11 у Пе· 
руджіі. 
Папа І11окснтІі\ ІІІ попнра11 цісар~ 

Фридрнха ll·ro, якиіі по см~рті <"вого 
опікуна внявн1ся вrлнкнм протнвннко~• 
па11&тва. Спонуки до -roi трt"Тьоі бо 
ротьбu 11іж ПІІІІОІU і Ї\ІПСР•ІТUрО\І (\\ ;111 
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чнІОІ6 11~літ11ч11і. UІ~ар nрилу11u 40 ІІІ· 
п~р~і Сицилію, а nІзніw не дотр1маs 
.о б1тннцt nро~тн хрtст'оносннА похід 
проти арабів в обороні св. Земл\. Ве· 
лас11 довга боротьба за НІСТ)'DНІІ.ІІ ПІ• 
пів. але ФрІІдрнх 11 заледве на смертнІА 
постелі ПОЕ..1.НІВСІІ 3 ЦерКВОІО ( 1250). 
Ця боротьба часто була ж нцто 

гострою та nрнн~лв багато 3JІІ дл" 
об11двох боків. доJІатньо~о рнсо~о іі 
було. що зусилля nani1 за,ороннлн 31· 

хід nt•prд цrзаропапізмом. 

3. Іс.11• 
у тому часі, ІІК хрнСТНІИС'ТІО npoc1· 

кала маі\жс всю Европу, то на с'одІ 
ПОІІВНЛІСА нова небезпека ДЛА 1нзна1· 
ців Хрнсtа. Нею став сkлям•. що оона· 
.чає свіддІННА• (БоrовІ), Осно1ннко11 
тоі ноноі вір11 був Магомет (570·6321. 
якніІ зліпив свою віру з хрнстн11нс"к1..t, 
жидівських і поганських первнів. Міс
цем повстання іі - Арабія 

Рік 622, коли то ,\\вгомет втік з Мек· 
кн до Медини, уважається в магометан 

початком нової t'рн. Священною кн11· 
rою маrомпан Е Коран. РелІrіАн11м цен
тром Кааба, де пера,овуnьс11 чорни!\ 
метеорит, тобто ка1н•нь, що впав із зІр: 
за пере.11аиням Каабу 11111 би збуд~ва· 
ти сам аатр\11рх Лвра111, батько І.ІМІІЛа. 
праотwr 1c:ls 1раОі1. 
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М1rоме1'анн 11ел1ІК)' вагу кладуть из 
мм11т1у1 що П МІС! відбувати кожен 
муслем п'ят~. разів денно на Jнак з ве· 
•і. що П звуть мінарет. Кrім того, ц~ 
•іра Е сильно змислова та допускає 

мноrоІКенство. Одначе найбільшою за· 
слугvючою акцією є боротьба з джаврз · 
ми з"а Аллаха, тобто ві1111а iJ невІрн11м11 
rоло1110 хрнстиянамн. Магомет скор!~ 
11е тільк11 духовно підбив врвбські п.1е· 
мена, але й зорганізував велику держ:.~· 
ву. Пого наслідн11к11 :1ва.111ся каліфи. 

Свої наїзди почали во11н на оіза11тіі1-
ське царство. У половині УІІ·го він 
важніші стратегічні тмкн Середземно
го моря впали в руки сараце11-східніх. 

Оrак 643 Олександрія, 648 остров Кнпр, 
654 остров Родес. Країни як ПалесТІІІІ"t, 
Снрія, МезопотамІя, Персія теж піп.r1а
лн під владу півмісяця. 717 року бул11 
сараце11н уже під ворітьми Царгороду, 
одначе тоді щr не вдалося їм його 
здобри. 

Другим напрямком музулмаиськи~ 
здобутків стала Африка. Займають 
Єгипет, а 698 р. 11нщать Картагіну. Зио· 
ву ж 711 року вдираються до Есnа11ії та 
Франції 732 року французькиіІ полко
водець Карло Мартель побнввє арабІt1 
під Тур та Повтіє і вони залишають· 
с• в Есnаніі аж до 1492 року 
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Хо•1а на заІtОАі wузу.1181нс~.кі 1іІ1t"к1 
уступають, то на с:1.04\ знову пр11б11· 
рають на сн.1і і 1453 року здобува~от~. 
UapropoA, пnтІм JаіІмаmь балкаись~..~ 
країни (Грtцію, Л.1~.бані~о, Сербі~о. р, .. 
мунію, Бо.1гарІІОІ а дві•1і ni.icтynaioтi. 
під са-.су стоJІІІUю Австрі, Візень ( 1329· 
1681 рр.) 
Музу.1манська навала турків та татар 

чн1о1а.1n нашкозн.1а 1і с.1ов'•нсь~.011у ехо· 
дові. ' ті,1 У~.раіні Туткн створи.1ас~ 
в XVI віці нова сн.1~ - коза1пво, 
що стало :~абороло-.с проти півміс1ц1. 

Навіть самі ри-.ссьІ(і па"" нав 1:1у1а.1и 
зносини з козака-.сн, уважа~очн іх 311 

наі\кращн.~ борців проти 18рулман. У 
нас, в ~'країні. ще понині ост1л1с1 па· 
l\CRTKa боротьб11 3 МіІГОІІt'ТІИаІІИ, І це 
хрести на церква~. що 11ают~. пІд собою 
п\1міс11ць. Це ознака Цt-ремnrн 1рестз 
ИІА іслямом. 

4. D.141111 pou.op 
Вже від самих початків Церкви оіз. 

т1 за:.:1.1 піш.111 своїми окремими wла· 
хами. З перенесення11 столиці рнмс~.ко· 
ro цісарства Констант11ном зо Візантії, 
с1tідн1 церква підп1.11.ає під с11.1ьн11іІ 
вплив двору та снітськИJ. елемеитін 
Володар\ сходу дужt• були похопи( до 
nокровите.'І~.~·тва усаккх б.1~·дІUІХ наук 

ОСІ тн~ BOUU с:обі JІ0\:3UеЧуІUІІ ІІІ 
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ГЛАА і ІІПЛІІВ ІІІІА ЦІ."рКВОЮ. Так було J;J 

арі1111 І так осталося 11i.111iwc. 
І1.оио6орст10. Під u~1.111вом ж11дів т;1 

іс.1нму цісuр J11."D 111, вірмс111111 cтpor·J 
заборон11в по•11па1111н іко11. 7JO року 
011i\w.1a ПUСТіІІІОВіІ .ІІІІІЩІПІІ ІІСі ікон:~ 

Ї 'ІіІt"ТІІ•ІНО Ц(.'і\ Н.іІКІІ.І бу11 DІІ~..ОНіІННЇІ ... 
Наі\Сіільwс l'П[Ют11uу 1111кан.111 •1<.'11Ui 
(11рові.~1111кн 01юру і ·обuронн 11равові ~ 
рн це: св. Максим, со. Теодор Студит, 
св. Іван Д11мас~..11н, OCHODllHK КіІП>.1ІЩЬ· 
кої доr~111т11к11). ІІаступ111щя Ле11а ll·rf) 
цkарсва [11.~оксія но•1а.1а 11<.'ст11 дu J;1· 
м11рІ."11ня Cuбup у Нік<-'ї (787 р.) по~;ін· 
ч11в цю шкідливу боротьбу на кор11сть 
катол11ків. 

Ро:sри1 31 Фот\11. Як М11хаі\.10 ІІІ -
цісар ще був малодітнім, то за нього 
управ.1яо 11іза11тііІсь1.;~1м царство" ,\\11-
хаі1.10 l:iapдill'. Це бу.1а немора.1ьна .1Ю· 
ДІІН:J і (181111 ·rого цаrгородt'ЬІ\ОГО ІІіІТРі 
ярх Іг11зтіі\ Ного в11клив. За UL' Бзп· 
.:i.ac ск1111ув патріярха і np11J11a•111n па· 
трІярхом Фотія, кuтr11А на сuборі схід· 
нІх ЄПІІСКОПів 867 р. 811.lilB ПОСТ8НОІ\І' 
ЗЛШКІІТІІ 3 уряду 11311}' рІІМСЬКОГО. П~· 
па Андріян 11 однак nостаравс~і, що:\ 
Фотія усунути І царгородс1.к11А t·оІ\МІ 
і І 869 року ПОКЇН'ІІІІІ i:i ТІІ\І рО.І.'І.ОрО\І. 

Виступ Kery.111pla. Хо•1<1 цім дl'Cwr~ 
столІттн nану11а.1а згода між .:i.oo..i<1 цt·11· 
к1ам11. то :rордиА 11атріярх .\\1,.н11.1u 
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Р111110111. Toro ІК року n1ас"кі nосл11 
rюклали НІ nрес:тлі СІ. Софії І Ц1рrо· 
роді булу ВИКJІІІnІІ, І СІІІІі nоириу· 
л11си черІ.'з Україну .\О Р11111у. Зrодо• 
г11rцькі ро.~дорщккн потиrнули J<І со· 
бою все с'ідт христ1111К1ІО. 

11р11•1111111 ДІ) розри1у, НІ JІІІ.1Ь, бу.111 
3 обндво!І сторін. Тепер с1ід11і 111І16Ї.ІІь· 
ше 6011тьс11 латині31цІї т1 1111111• 
че іч ПОГОДНТНСІІ на nepweHCТIO ІІІСЛЇ· 
дн11ка св. Петра, nanи РІІІІськоrо. Ін· 
ші спірні точки, 11к от: мнропо111Jа111111 
свищІ.'1111кач11, Пр11част11 nід 4ао111 
111дами, І Сина 1 ВіруІО, nі•ї чи І •о· 
HBTt' свищенство сьоrо4ні ж· граІОть ,, .. 
ликої ро.1і в перепона' до ПOt'AHIUHI 

НаіІбільшнм Оол11ком схіАні1 неспо· 
.1учс11их це невільниче внслуrу11нн11 no· 
.1іти•111ііІ владі та Вt'рХОІОДСТІО І ц~рк1І 
11111рян. До тоrо правослаана цсрк11а nn 
діли.1ас11 сьоrодні 11а Cit':ulч усик" аа 
'І'ОкефвлііІ и.~вітt. мі• саwи!іІн укр~іи. 

ЦІІ:\111, ' аж кілька •ПРІІОСЛавннла Ц•·р· 
КОІ. 

5. ХресtоІІОСІІІ ІЮ80АІІ 
РtакціfІО католицтва н1 k.11111 та 1\ 

'ІВСТНННО і на східні~\ (IOJAOP - llt' 
Xpt'CTOHOCHJ ПО.,ОДН. 
Ці ІІрХОДІІ були 111цвіто11 lt'JlllKON 

JIOJ811Tll) Церu11 у ІІL\ 'ІІСІІ і те~к 1111· 
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11вом сили папства. До тоrо 11сбувал111\ 
розвіі\ лнцарськоrо стану зумов11в мож· 
лнвІсть орrаніз)·ват11 такі в11пр11ви 11ро· 
ти музулма11ськоТ ІІВВВЛІІ. І Іс МСІІІІІОЮ 
причиною виникнення хресто11ос11нх по

ходів був релігІі\н11і\ підйом. що мз.~ 
місце в Сt'редньовІч11і. 

Остаточною пр11•1нною до ц11х 01111ра.1 
було заі\няття Палест111111 турками се;1ь· 
джукамн І :111 тнм перt•1юн11, що їх цІ 
робн.111, прочанам на со. місцях. 

Ро3ІІА по1одІв. Минуло біш.ше як мі 
десятки рокІн, по зв1111нті t'B. місш" 
коли то на проповідь cn. Пrтра Пус. 
тин11нкв внрушнв Готфрнд :i Булі\ону 
на тtуркІв. Хр.есrоносці 1юдал нея cyxor 
долом через Царгород і Малу Азію. 
1099 р. здобули Єрусал11м, а на здоб)· 
тих тер11торіях поутворюн11л11 лат1111· 
ськІ королівства. 
Другим походом, що до ньоrс~ JIO· 

~от11в св. Вернад з Ясної Дол11н11, бу· 
ло 1111маг:11111н uідб1п11 нід 1·уркін місто 
Едессу, яке вони захоп11л11. 81111рава не 
11далася. 

1187 р. упадає Єрусал11м І тоді фран· 
цузькиі\ Пилип Август, англІіІськt1і\ Рн· 
шард Льв1111е Серце тв цkар Фр11др11х 
u8рбаросса удаются 11 тре1·іІ\ хреста· 
11uс11нІ\ похІд. Вис;1ідом була умова 
султано)!, Ja KKOJ'O 11.0JBOЛCHU \j•ll 
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СТІІАІІІІ\С 1Ід1Іду1атн СІ. vІсц1. 
На початку ХІІІ віку вируwас з Br· 

11сцІі •1етвсртнА похід. Здобуто ТОАІ 
Цuргород і засновано східж~ латинське 
цісарства. 

П'ятніІ похід вл~1wтовус свнклятнА, 
Фрндрнх 11, нкні\ різними днпломати-1 
11нмн дорогами отрнмуf на іО літ 1і1· 
ступлс11ня Єрусалиму. 
Шосту і сьому виправу 0•1олІОt фран· 

цу:~ькні\ король св. Лудвнк ІХ. У пер· 
шііІ виправі по :1добуттІ Дамсттн в 
Єг11пті 11опада~ R ПОЛОН і ВНЗВОЛІОfТЬ· 
ся дорогим окупом, а у другіА (1270 
11 ) 11м нраf він вІд поwестн. 
З політичного боку :<рrстоносні по· 

ходи були невдачннми, бо не в11зволн· 
л11 св. Землі. Одначе вони принесли під· 
несення релІrіі\ного ж11ття, дали з1'11· 
зок ~ арабською та вІзантІАською куль· 
турами, поширили обрІі, 1Ідкр11ли 11ові 
торговельні шляхи та дали nn11нн до 
осиова11ня лнцарськи~ ормні11. Варт~ 
Jrадатн. що 1212 р. був хреrтоносни~1 
nо~Ід дІтеіІ. До 50.000 дітнорн з Фрви· 
ціІ, Л11rліі, Німе•1чии11 вирушили ni.\ 
проводом дво:< юнакі11 на визволення 
Божого гробу". Це було нерозумне 
11ідпрн11яття. Більшість іх погинула о 
дорозі, а решту 11н.101кл11 wуз~.11ма1111 
ПО ІІf80ЛІ. 
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" РО3ІІА ••НІІ ТІ ІІІНІСТ8рІ1 
У середньовіччі постають 11ові 11нн11 

сnсuі1льного nрнJна•аtннм, а ue лицар· 
ci.111. Вони були справжні •1ср11с•1і об'єд· 
нанн1, де складалося •1ернс•1і обіти, а 
іхні ЧЛЕ'НІІ діЛІІЛНСІІ на тр11 хор11: єреіІ· 
ськш1, лнцарськ11іІ та помі•1н1щьк11і1 
(бр11т•111ківськ11і1). Ч11ном 11ровад11в Bl'· 
лнкш1 МаіІстер. а 11 •1ас віі11111 вони мз· 
лн сЛ)'ХІТІІ наказів Марu1ала Л1щарсьhі 
•111н11 були такі: .rІ1щарі св. Івана J 

Єрусал11му, (пі111іш -' острова Родrсу, 
тtncp :.i Ма.1ьт11); Тсмп.1ярії, Німецькі· 
Тсвтонські. В Г:спа11ії були л1111арі: с11 
Якова, Ка,1атрав11, Ллкантар11, тощ·1. 
Сьогодні 1ю1111 ІІЖl' 11r k11ують, хіба 11к 
ПО'Іt'СІІі ТІІТ}'.111 (ІІ<ІП[І. МёМтанськ11:"1 
ордс11). 
З •1срне•11t)( род11н J<І заході. то ш11· 

роко ро1внванься 11равн.10 СІ. Веие· 
АИКТІ та А1rустина. 

Пtршr r1равилn рш1111капьl·я 11 трьо~ 
н:1nрЯМК<Н: 

а) Підуnа.1і \t3ШІl'І'ІІрі .11·уртс1в\'kПь ' 
союзи-конгрегацІі, 11к 01· ця Клю11;.~· 
цr111:ька МіІнастнр К;1у11і основано 910 
рону Rі.1ьн•ль\\ J Лк11ітаніі, фунда roo, 
lacтrpir собі, що до ньо1·0 нl· 111.зf 
прана nxa-r11rn жадно u.срковна •1и 1·11іт· 
ська в.1ада, бо К.1\•11і ма11 би 11nро~т 
;;н1пеж1111й !JfA Р11111;· 
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б) На еенеАмктннс"кім nр11н..1і 111 

рупьс11 і 11арту1•нс"1мІ чин (ос11011· 
н111' св. Бруноноv 1084 р ) , 111111й с.1;1· 
ІІІІТЬСІІ ТІІМ, ЩО ІН' \Іав Щl' Р''фuрмн llt' 
11ус-r11н11нuько-11rрнr11а органі.1;щі11. Ду"'•' 
суворо .16,•piraf мuо•1а111111, 11ix:r11rь ra 
11і 11'1Ю пра11111 ь 11аст11ну СІЮІ' !оІІІ.lІІІОВ 

11) До первісної щю:тотн та стрu 
rocr11 венсднктннського nрав11.1а nове11-

тають 11i.i прооодо\І Стr11ана Гар.~інrа 
uмстерсм llt• бро н ХІ І віці Цнсr,•11· 
СН ПОВl'ртаютм·я до цінсн11м р~ 'ІНОЇ 11ра 
ці о \ІЗtІаl·тнрмх .. .\ 110 ЗО·річніі1 війні, 
авnа Ра11н· pl·фop\lyt: ц11сН'(1Сі11 НіІ щt· 
етрогіш11і1 )СТЗІІ, .tВ:ІНІІЙ ві.~ По.'ршо· 

1·0 \Іа11ао11рм Тра111111 (Нор\Іан.~і11) 'Р•· 
11Істамн. Вон11 .1бcpir;iiuть noi1l110 \1011· 

'18НК\', ІІІ.' ідІІТЬ ЖіІ.1ІІОГО \І'яса та 11а•кu 
nра11.юють. Tpanicrн мають і ,·ьоrо.~ні 
баrато nок.,нкань та чнс.1r11ні і.tні 1о1.1 
н11ст11рі " між .\орва,а\ІІІ. 

Бv.111 на J<І\Оді \Іанастнрі, що тp11vJ· 
.11н·11 11рuн1І.'ІіІ l"B. Лвr~стнна, 1'о ц,.,, 
.:в. (}І\'ІІЬ вів 11rp11eчr ЖІІТТІІ J \"ВОЇ\ІІІ 
l"ВІІЩl'ІІІІКіІ\111 ГіІ надІІВ Ї\\ Пl'Btli нор11111. 
З rorn правн.1а в серrдньові•1 11і 11осrаІОт!> 
та"і родин11· · 

а) монаwІ кр1 ... оwац (pt•rp11p11i ка· 
11n11Ік11), ІІКІІ\ 'P\>flll 11ізрі.111нrм ІІЇ І 
nуст11нннків t"ІІ. Лвгуст~11111, auu н1.11r•1п. 
дu .&ебр}'ЧН~ ЧІІІіІІІ, 
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б) арестомосцІ, нкі nост;~л11 в 111:: 
XPL'l.'TOHOClll\.\ ІІОХОДЇR тз ltOt'l\Лlt чн·ст:~ 
на одr.ІКі. 

в) премонстратем111 чи 1юрбсрта1111. Це 
свого рода реформовані аогустиніянuі, 
Вон11 дужr nошнрн.шся між балті1їськн· 
ми слоо'я11а\11t, котрих навrрну.111 д.:> 

Хрмстової "вір11. 
Новою появою 11а 11rр1І<"ІЇ\І 1ор11.10н1і 

('('Рt'.1ІІІ>ОВі 1 1 1н1 Ц(' жебручі чннн. 1301111 
иt• rіJІьІ\11 1111.111;~ють oco61tc І L' 11(н)Jroo, 

a.1L' 1і ЯІ\ с11і.1ь1юта ІІС 6JЖ:1І<НІ> 11і•ю 
го маr11 ,свого. Т х є три po_i11 

а) ФранцІсканн. По11а.111 тu11р11111ся HJ 

110•1аткv ХІІ-го віку Ja no1111110\1 Івзн1 
Бrрнардоне .t ..\ci_if. Він стuор11в ІІ('рш111і 
франuісканськ11і1 чнн, друп1і1 - жіно
•111й - св. Кляра і трrтій - д.'tи світ
ськ11х людrй, що бажають ж1п11 110 

прав11лу св. Франца. До фр:~нціск:!ІІ Н:і· 
лrжать бсрнарАІІНІІ, нкі малн •1иi.:J1r1111i 
манастнрі на Jа)(ідних обласrи.\ Україн11, 
та кон1ентуал11, що 11ра11юють мі.ІК 

оідні\111. Од11а11r наі1с1·рогі11111м11 ц~ 
капуцини. 

б) ДомІнІкани, яких оеt1\·нJн І:.!Іб ро· 
ку св. Домінік Гузман :i [,:11аніі ик « 1111н 
братів 11роповідннкіR•. Тrж мають три 
ЧІІН\І Внзна•111лнся ПОUІІІрt>ННЯІ\І мо.111т· 
ви на вервиці 

ВІ І(армепІrм, що ВЇ.:.ІО!~іі LІNб.'ІІІВU ІІV' 
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ч11т1111ням Пречнстоі Діви Марії. J1ні111 
ОСНОВНІІКО!ІС був 11.р~тоносеuь Бертмд 
:.1 І\;мабріі. До цього •1ина иалеІ8'ить 
со. Терсса Ве.1нка (з А1і.1і) св. Іван 
від Хреста та св. Терен~ від Днт11тк:~ 
lcycJ. 
На о.оді )' ті!ІС часі теж npouaiтat: 

чернt•цтво у фор\Іа:t лавр, тобто вели· 

""' ма11аст11рі1. Одним із наіІбільwн'\ 
uсідкін лавр це А томська гора. ~· ІХ 
віці 1юсrJють перші монаwі осідки 1 ті'Іf 
місці _1а.\uда!оІ11 св. Петра А.томського. 
Згодс1\І творяться численні маиастирі 1.: 
от: 8Jтоr1еді. Зографу, Івірон. св. Пан· 
тслt•і1 'юна, тощо. Тут ма.1н такі на ро 
д11 с1юї .1авр11: грекн, грузини. румуни, 
ct•p611, українці тощо. - На українських 

Зt'".1н' тоді постаf 1.н10-nе'Іерс•ка .1а1· 
ра, іІ .ІіІ Ht'k) 'lllC."lt'HHi ф~·ндаціі ... ". 
настнрів 110 цілім с.1ов'11нські111 світі. -
У т11:it •111ca't проuвітаf і t'11на11ськн11 !ІІ:І· 

11ас·rнр с•. І(атер•и.. 
7. Церква 1 .аІ.11нцІ культури 

Слушно зовуть середн~.овічч11 .JО.Іо· 
ТОІО АОбоІО Церкви. Бо ВОНіІ у Ті!\\ ЧІіt'і 
t·н.1ьно вnл~1ва.1а на розвІіІ науки, мнс 
тецтва та поширення релігііІного життя. 

І. Щодо наук•, то І тім часі нав•аан· 
н11 народніх мас 1нклю•1но було 1 ру· 
ках Церкви. Прн парохі11х, манастмр•х. 
кате!ІРІІХ бу.111 w.колн. Af ІІfІІЦЇ ТІ Cllt· 



-9:.!-

щеник11 11ав•1адн дітвор}' та мо;1uдь 
ІСІІІі.ИХ 11о·rрі6н11.:\ у ЖІІТТі 11аук. 

Пр11 тім 6р11 в11щі ШІі.О.1111 (np11 Іі.іІ· 
Н'.,Р:ІХ), ЩО ІІ'ІІМІІ ДВО'.Іа UІІДіІМІІ -- трі-

1Іем: грамат11ка, діялект11ка та ретор11· 
ка і ІІІІАрІ1Іем: MYJHKil, арІІТ\Іt'1ІІК:І, 
rсомt'Тріи, астрономія. 
У тому 11асі постають nrpwi унІ1ер· 

СІІТtТІІ. з 44 унівrрс111е1ів ОСНОВіІІІІІ:\ до 
1400 р. .ЗІ стнорені Ja авrор111аціtю 
11аnів. 

2. У тіі! .1О6і н11роб.1яєтьс11 і !\що. 
словська ІІіІ)'КіІ, що np11i1 \Іа•· іІме1111и 
схо.11аст11к11. По 11аош11 1 ІХ uіКО\І боru
словські студіі набнрюrь с1нтем•н11ч· 
НОСТІІ. Зв'язк11 зі СХОДОМ та 11р1111о11111 1111 

захід ЧІІСЛt'НІІІІХ віза11тіі1ськ11х B'lt'HIO, 

що втікали nrpeд арабською нав:~лою, 
дають сnро\1ож11ість 11ауковuя\1 тої до· 

6и пізнати тнор11 rpruькoro генія, МІ\ or 
Ар11стот11.11а та інш11х м нслнтr,1ін, і з ru
ro часу і\де намаган11я внказатн pauio· 
нальність нашої вір11. ГІерш11м такю1 
ІІОДВНЖІІНКО!ІІ СХОЛЯСТНКІІ трrб<t ува>tо.а· 
т11 со. Анзrльма з Кантербурн ( 1033-
1109 рр.). Пізніш пр11ход11ть fkrro дбr 
лярд та Пrтро Ломбард. 

ХІІІ вік це вік схо.11яст11к11 Поян.,м· 
ют~.ся світо•1і 11аук11, як от: 11імсuь св 
Альбrрт Ве.н1к11n. 1111г.11Ієц1. Роrн•р Ба· 
кок, 3 Пt"ре4 усі!ІІ •'В To'lll:i .\квіну 



,і()\.Іінікан""'•· Він свое~ 11:у118'ОІІ) fN· 
.1оrічною» 11адав наnриw церковні~\ r01 
боrословськіА дуащІ 11а nізніwі вікн. 
Ного звуть санrельськн!іІ докторо!ІІ•, а 
1ioro тавар11ша францісканц11 св. Бона· 
вентуру ссерафимськи!ІІ докторо!іІ• 

в ... (1Т3 знатн. ЩО ОСНОВІІ С:СО.1ІІС1'ИІ.И 
ІІОСТЗ.111 на сході: і:с АІІ св. Іван да· 
маск1111, що є батьком дог11ат11км. 
З часом схОJІястнка пр11хо.~нть під. 

осі11ь і одн1111 із останні:< представни
ків того напрямку цt> фрзнціскани11 
Дуне Скот (ссубтельннА доктор•). 

З. ~· тііІ добі ще був другніІ напр1· 
мок, протнлежн11іІ .io фі.1ософіі. а цt> 
11Істнка. Гаряче бажання затоnнтнс• в 
таїнствах вір11. НаіІбільwнм 11істикоu 
- св. Вернард з Киравалле. Не 11ен· 
шою wіtт11чкю була і С'В. Катt>рин3 
Сіfнська. яка прнч11ннлась успішно А, 
повороту nап11 з Лвіньону 40 Рн11у (по· 
\ІЕ'р.13 І 380 р ) . 

Ст11орнлас11 визначна міС"Т11чна wкала, 
звана німецька з прt>дставника11н: МаіІ· 
стер Екrарт, Гt>нрнк Сузон, перед vciw 
Тома КемпіІІськиІІ, що 11 написав вІда· 
wy книжку сНаслІдуванНІ Христа•. 
З ні11ецькн:с мІстичок варта знати: св. 

ГІльдеrар.ау, св. Єлисавету, 111 Ме:стиль· 
ді та са. Гертруду Ве.11111у (nо111ерл1 
1302 •• ). 
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ХристИІиська думка 11111вл11пьс11 І в 
мнстеuтвІ. 

І. Арх•тектура користуЕться так11м11 
стил11м~: базиліковим, візантійським, 
романським та rотнuькнм. 

Взірuем базилікового стилю ue uep· 
ква св. Павла поза мурами Риму, пізан· 
т\Аськоrо ue св. Софі11 в Царгороді, св. 
Вітал у Равенні та аквісгранськиіі со· 
бор основаннА Карлом Вел11кнм. Ро· 
манськнй стиль, що в~вчаЕться ла· 
гідністю луків має гарні ~оі оказн в 
соборах Могунuіі, Спірн та Вормсу. На
решті готнuькнй ст11ль внтворюється 11 

північній Франuіі. Перл11на111н uього 
стилю ue Кельнська катедра (почато її 
ставити 1248, в закін•1ено 1880 р.). У 
час останньої війни іі знищено, алt> вже 
А відреставровано. 

2. М1.111111аии1 романського стилю б11· 
чнмо на 1льфреск11х тв мозаїках собо· 
рів у Регенсбурзі, АвгсбурзІ та в Гірк 
у Каринтії. - За •~асів готики малю
вання на деревІ маємо в кельнськім 
соборі та в рнмськІІІ базиліuІ св. Марії 
Більшої. 

3. Сліди середньовічнього рІ:1ьбарстаа 
nомІчуtмо в coбopaJt Модеии, Верони, 
PaAwcy, i;a, Стефа11а в ВідкІ. 
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4. Процвітала тодІ А noult, І'ОJІОІИ() 
творенниr.с реліrіАни~ пісень (св. Вер· 
нард, Tor.ca 1 Чел11но, св. То1111 J А111іну, 
с11. Бонавентура). Н1АбІльши111 тІОро11 
цьоru •1асу ІІІ.' сБuжес~.111 комедІ•• Дан
те. 

Плекаєтьс11 і церковна 111y:s11a. У Ні· 
Мt''І'ІІІНі спін слеАс•. ЩО BHRIJlllE НІМІ· 
rаннн хвалити Господа рідно~о ІІІОІОІІІ. 
Уживають r.сноГОJІосовоrо співу та r1ід· 
нього походження органів. 

7) Pulrll•e •пт• 

Хоча peJІiritlнe жнтт1 це спра11 JUOд· 
ськоі душі. а.1е по певн11х J0111iw11i1 
проявах можна вндатн осуд про 11ас111· 

Жt'Ніст1. тоrо ЖНТТR І даній fПОС:і. 
І. Середньовіччя нам дІЕ ці.ані РІ.І 

сввтиа з царськнwи та королівсь1111111н 
1ін11111111н: св. Людвик ІХ, са. Е.11ис:11ет1 
з Турингіі та Португальська. ~:в О.аьr1 
І св. 8ОJІОДНfІІІИР тощо. 

2. Побожність тоді 6v.11a на ulp •а· 
иастирсь11•іІ. Світські Люди кор11сту,а· 
ЛИСІІ ЧICOCJIOBOflll і СТІРІJІІІСІ н11іт" у 
будні дні брати участь у боrослу•ба~. 
Процвітають прощі, ПОЧИТІИНІІ СІ. МО· 
щІв на~ирає щораз бiлi.woro розвитк~. 
поqинаЕ wирнтнсн 1ер1и111, aнre.n Гос· 
по4еи1о, хрестна .1opor1. У ХІІ І ХІІІ ві· 
І1і ароuіт•• wapoao аро11С181», а ІІР• 
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tІм АдуТЬ у('кльні Jмаrапна к11те111tк'І· 
но обучув11111 народ (сн110;1 .1 А.1бі 1254 
р.) 

3. Сt'редн~.овічча піклуfт~.си бІАИІ••• 
та 1аорнми. Перt'дують у цім ма11аl'ТІ•· 
рі. Отак цнстt'рсн ко.10 Бонн у Німеччи
ні дt'нно 11рох11рчовуввл11 1500 бідн1н, 

а Яснодот1ськн1і манаt'ТІІ(l \" 'l:Jl' Вt'ЛН· 
кої 11ужд11 прохарчував пон:ц :? т11ся~: 
O('f(). 

11) "•Аанща точка сереАн~.оаічча 

Одначt' ІІt' папська дt•ржа11а бра 
ГОJІОВІІІІ\І Hl'PBO\I і наІ1в11щою точкою 
rередньовіч•1я, а ті.1ьк11 уста1юо;~ с1111тJ 
6ожоrо Ті.111 у І264·і\І році. 

Цсrко11ні обр11д11 та зв11ч:1і puJв1111J· 
.1нся по110.1і, віками фор\\ун:1.111с11, аJІІ 
.11.u повного Jавсршrння. ТаКІІ\\ розвнт· 

ком і поз11а•111.1ося по•111тання Прt-свмтuі 
Євхар11стіі від ТаіІноі Вечері. •1сре.1 с1· 
тінкн катакомб, аж до ІІt'.111ч11в11х Ct'pt' 
.11.ньовічніх t'11ятку11ань. Ця СІІО\іІ дз• 
найкращою інтерпретатора· 11Онt·11ювач_J 
Пркв. Євхаристії в особі на1ібі.1ьшоr) 
катол1щькоrо філософ<t та 11 бо1~.1о~з 
св. Томн з Аквіну, t>рссь Бt'ренrарді~ 
3 Тур 11перше вжнв с.1ова спереіпоче~ 
н11·трансубстанці11ці 1111. 
Науково ЄвхарнстіАж· 11нтанн11 poJp!I 

б.,1ють •1н.:.1енні університети. 1кі спо· 
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маrв11і авторитетом nапІв та rap•"111111 

хр11стнинськн111 ж11тт1w, можут" тіwит•· 
t"ІІ уст11новою цього ве.1ичноrо c1n1. 
икс nосьогодні nрнтигвє тис1чі no6o•· 
НІ\){ ll)'IU і аонн СХИ.1ІІІОТІІСІ в r11116o8'i'll 

1юк.1011і, щоб на вікн жити. воскр«иу1· 
u111 ті.1ом, з Сnасите.1ем, Який не ){оті• 
11ас ІЮ.1ІІІUІІТІІ с11роті1ІІІИ. 

Са" l'ocno;iь Ісус цього свn1 61•11. 
~ін J·1111.1иєтьс11 Чt.'рииці з Ліє•у. с1. 
Юдіаніі 18 .1нnн1 1210 р. і ІІІІІІГІЕ 
упаноо11 нового свита Довго ще трtба 
бу.10 •1екатн, бо 54 роки, щоб Лапа 
~·рб"н IV бу.1сю сТранзітурус, - Шо 

Maf 11ерсІ1тн11 ввів 1Ct.'.1t'Нt""Kt.' СІІТК)'ІІІІ· 
ня Божого Ті.1а. 
З того чаt·у обстановка UІ'рков n~peJ. 

усі:11 б,•рt• .:io увзп1 вwан~ 11анн1 ПрtсІІ· 
тоі Єв\;~р11t·тіі. ~· цер11.1і св. ЛaвJ!flrrill 
І Нюр11бt•ргу Е Іt.'.1Н'ІІ'JННЙ KNIOT ІІіІ 
:lO 111стрів в11сотн. створений Аз.111011 

Краф.11. Севі.1ьськ1 J.Ірн1рвннтr.1~.н11u~ 
(Ot'H'll.J()(lill) .:J..11 BHt'filВ.H'HHll ЛрІ.'СІІ· 
ТІІ\ ТаііІІ \ІіІІ: 3,33 !t~pll ВИСОТИ, І ВІ· 
j"llTb 5:?0 КГ. -- Ht• "''НШ дороnщімні 
11<•рко11ні p11J11 тв nk11i тuі еПО.\N f 1111 і 
ІІОМ ll()IU;JHH, ЩО іі ОТj.ІН.ІІ)'ІіІІ В'ІJСІІ" 
І\ивота 



t. У11цо1 паnс:~•оі c11.i11 у Середи..о
аІччІ 

Тр~а було 500 років праці та бороть· 
6м, шоб папство вні\шло на верх своєї 
111оrучостн, але спадок іі як зв11чаі\но. 

ст1вс• за всього півтора віку. Ось корот· 
ко переіІдемо той наіІчорніш11й час іс· 
ropi.i катол11цькоі Церкви. 

А) ЗоаиІwиІ притоки АО аnаАку 
13 грудня 1294 року сталася н Римі 

небувала досі подія, бо вперше в істо1 
ріі папства наіІвнщніІ ар:<нєреіt добро
вільно зрікся цієї власти. Це бун Ко
мстнн \'. Він людина справді свята, але 
.to управи Церкви зовсім непр11датна. 
Тому побачивши свою неспроможність, 
.1рікс11 Петрових ключів. А на його міс· 
це вибрано в 11еного і в11зна•1ного прав
ника Папу БонІфатІ• VIII. Попри свої 
добрі да11і, він 'ІІав і те. що був нагаль· 
HHfl і ТІІМ давав зброю В руки про· 
ТІІВННКа '11 Церкви. 

Новнn Папа постав11в собі зв ці.1ь по· 
годити роз'єднаний тоді хр11стнинськ1111 
світ та вдарити на турків. Він то вида~ 
відо'ІІ}' бу.1у •У11а'1 Санктам - Одн~ 
Lвяту, де виразно викладає науку про 

одність і єдиність Церкви, про завданим 
держави та іі стосунків до Іlерквн. Сво· 
єю rосротою та часто загонистістю Бо· 
ніфатіА \'ІІІ спр11чннив еобі ба1·ато во 
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porl1. Виступили nрот11 ньоrо від.11\\, 
францІсканськоrо чина звані сду:ювні • 
родина Колонів, навіть сам Данте А.,і· 
r'єрі в своій сБожеськіА І\о'dсдіі• в11сту· 
пає проти папн. Але наАзапск.1іwн\І во 1 
роrом Папи був франuрьк11і\ коро.\Ь 
Фнлип IV, прозван1tА Гарн11м. Він то 
був на11більшим абсо.1ютнсто\І тоrо ча· 
су і намаrався пі.дкор11т11 собі ca\loro 
І Іапу, зробивши iioro сперwю.~ єп11ско· 
пом~ держави. Папа, ясно. що не міг 
мовчати, rоловно коли хо.:~.н.10 про зб~· 

режсння обичаїв і напі\Інув rop.:i.oro по· 
велителя. Зірвалася тоді буря протестів 
та навіть прибічники коро.111 особнс'tu 
зниваж11л11 Папу. Одаче uei1 не уступ111. 

Авіньон. По смерті Бо11іфаті11 внбра· 
но на Папу вірного своо1у поперед.ни· 
кові 8('нед11кта ХІ, як11і\ довго не пожив. 
По тім внбор11 трнвал11 11 місяців, аж 
доки мешканці Перуджіі 11е заrро.111.111 
кардиналам, що ім перестануть давати 

утримаиня. бо в ці\І місті бро 1шнк.1я· 
ве, і тоді в11брано К.111м1·нта \'-. Са\І~ 
бувши арх11єn11скопо\І Ліону, в11~равс>1 
:. Риму до Фра1щіі І 3аж11в в Авіньоні 
За 1111м сім папІн прож11.10 в Авіньоні; 
Исі во1111 були родо\І фра1щузн. Та ~ 
пІдпадал11 під вп.1111 фр~~нuузькоrо ко· 
рол•. 

Французький коро.111t 11а1искав ва П~· 
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пу, щоб це11 л1іс хрспоноснмІ1 орден, 
ТемnларІі1. І uei1 н<1rе1uті поrоднвсн, :J 

короJІь 11\Орстокu МСТІІІІСЯ tla 'ІЛl'Н<ІХ TU 

го •1нна. 1\\іж i1111111'd l\i1Ja11 с11а.•111т11 Ї.\" 
нього Маршала Яковн :\С' Мо:1аі1. ЦеіІ 
вм 11раюч11 сказав: 

сВ небі є Суддя і перед нього я клн· 
чу Папу за сорок дl'Hh, J корuло1 же не 
МІІНе року, нк МІІ стріне\ІОСН перед 
Н11м». І с11ра11ді Па11а noмrp Ja З9 день., 
а Фнл11n за вісі~• міс11uів. 
До того ще пр11'і:шла боротьба .1 

JІюд1нком баварськнм Закінчено т11~1 
що «ЗОЛОТОЮ бу:~С'Ю» ВІІКЛЮ'Іl'НО папу 
від вп.111ву на в11Сіір німецькнх цісарі11. 

Залt>две по 70-о.\ роках Григорій ХІ. 
набрав відваги, зз заохотою св. Кате· 
р11 з Сієни, по11срнут11сн до Рнму. 
Григорія ХІ·го р11'dл11нн боя.111ся, що~ 
не вибрано знову француза і Паn<1 111:1 
повrрнуuся назад до Авіньону тому Пt'· 
ред з~.~ею конклнве викл11кув<1ли «.\О· 

чемо р11мськоrо або 6од<11і італійсько1·0 
папу». Пр<111~а не в116рано рнмляннн:~; 
<1ле нса1юліта11uн Урб<1на І V. Та кардн
налам нссподоба11с11 в:~бран11іІ і вон1t 

поновили конклявс та nроголоl·11л11 Па· 
пою Климt•111·а VII, що обра11 за ре:tн· 
дснцію знову Авіньон. 

І так католнцькиіІ світ зіста1сн по· 
ді11tиий на д11а nancтau. Це rриаа110 ;11· 
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рок років. Ко1111 вмирав один J папІв, 
то 11а іІого \Іісцс внбнрано нt>бавком 
другого. 

1381 року парюькнй універснтn на· 
магавсn звесп1 на зустріч обндвох па· 
пів. Це не вдалося. На соборі в Пізі. 
тоді в11бра1ю третього - АJіександра 
V. Заледве за почино~t імператора Знг· 
мунта зібрався собор у Констанці, щоб 
зрt•формуват11 церквv св 'Іленах і в го· 

лові». Тоді з.южено пізанського Папу 
·Іоана ХХІІІ. Єднннй законнні\ ПапіІ J 

Р11му Грнгоріі1 ХІІ сам зрікся свого уря· 
ду. двіньонсьКІІі\ Венедикт ХІІ не зрік· 
сн, але по смерті не внбнрано більwе~ 

на іюrо місце наслідника. Отак 11 лнс· 
тоr1ада 1417 вибрано ОДНОГОЛОСНО НОВО· 
го Папу Мартина V. З ннм 11окінчн·, 
лася цн kторін роздору. Протестант· 
ськ11й історик Грегоровіюс каже про 

це: кожна інша земська влада була б 
n~шла в руіну, 11ле не так сrіІлоси з 
110д11вугідною організаці<ю ду 'овног~ 
11<1рств11 і з так незн11щ11мою ідеєю пап, 
ства, яка показу< прн наіІбільшніІ свuі1і 
розб і ж ності, свою Нt'ЗННЩНМіСТЬ», 

6) ВиутрІwиІ притоки АО уnаАку 
Трн речі 11рнвелн до пІдкоn11нн11 пап· 

ства у тім часі, а це 11еnоти3м, мора,11". 

11111 крu І ІІІСТІ8НІст" 
у тіА добі ІІІІ8ЛІІі1'..СJІ вnpoc·r ІІІ· 
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1·лядна пр11х11.1ьність папів до своєї ро
д11н11. Б\'.Ю ТіІК, ЩО ІНІПІІ ОДНОГО ДЛЯ і 
по кі:1ька ро.'\ІІ'Іів номі11увал11 на свої:~~. 
11р11біч1111ків, :\О'ІіІ НОНІ\ НІ.' t\y.111 гідні до 
такої с.1\їкt\11. Це дія.1осн .-ia І\.і.Ілікст 0J 
ІІІ. Снкt:т;~ \\". Амксандрі.І VI Ра:1 на
віть на:1начс110 ІS-.1ітнього юнііка tlil І\ар· 

д1111ала. 

Не t\y.10 дуже похвальне ж1птя Папн 
Інокеш1 \' 111, н~-.11іі паu с11ящсн11ко\1 

уже по ОІt'\1Ті t·воєї жіню1 та длн своіх 
дітей він старансн над<lТІІ рі:1ні цt•ркоо
ні посілості. 

Та ще менщ об11•1аі1н11м в11казавс'1 
Александер \'І. Родом сс11анець. Зраз~~ 
адвокат, пізніш вояк. З назна•1с1111ям н11 
кард11на.1а Hl' ЛІІШІІВ своіх JЛІІХ прІІВІІ· 

чок зі світu. Іlротн нього в11сту1111н ф.10· 
рентії1ськ11й Чt:(JІІець Саuонароля, але и 
це враз із д110\1а товарнша\111 піuюв на 
кост11р. О.1ександrр VI помер пrшрод1юю 
с~•t>ртю р0Jканн11ї1 1503 р. 

В11ставнісr1" Пuпа має ряднт11 душ;~. 
МІІ, а J<IЇ\\ІL\THl'fl ЇІО\Іу МІ.'Щ'Нацтвом Цl' 
rі:1ьІ\11 :.1р\торнд11<1 річ Одн<І'ІІ.', ко.111 
ПLІІІІІ 110вср11у.11101 .1 Авіньону, нон11 .1а· 
ста;111 Р11\1 н 011.1<1канім стані. Тоді по-
11ат1 старат111.:11 11ро іІого піднt•сення. Пі:\ 

uпл11во.,. ноноі ку.1ьтурноі те•1іі гумані:~

му П11па С111-.с1 11 прнкраснн uічне міс· 
то баrатн~11 щ1~·ятникам11. I0.1iR 11 пок-
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лав наvІжньоrо каменя на собор с1. Пn· 
ра, що його взявся будувати Браиант. Сн· 
кстанську каплншо прикрасив ,\\нлай.1u 
Ангел, а ватиканські льожі Рафае.1.10 
Не меншим меценатом 1нставностн бу11 
і Ле11 Х. Він то за прнКJІадом ІО.1іи 11· 
го надав за дарі для будов в Рнмі вели· 
КІІЙ відпуст, RКНЙ то й став б.1НІІІіЧОІО 
притокою до протестанськоі реформи. 

КІНЦЕВІ РЕФЛЕІ(СІІ ПРО 
СЕРЕДНЬОВІЧЧ.11 

Чом~ то так сумно скінчн.1ос11 JO.lOТ:! 
середньовіччя, що сті.1ькн rаринл сторінок 
лрннес.10 для мннудоrо Церкви? 
П р11ве.1н до тоrо такі чннннки: 
І Розрп між лапство11 і цісарство11. 

Хuча бу.111 тертя увесь час між тими дв•J· 
ма наЇІВІІЩІІМІІ в.1ад11ка.'4ІІ, а.1е WKO· 

д11 .J того не бу.10 аж надто ве.1икоі. Т:1 
ко.1н лр1111шло до остаточного зірва11н~ 
ЗІІОСІІН між ЛіІПСТВО\\ і цісарством, TJ 

тоді д.111 обндво.х наста.1н часн повні 
11:рю11 та загрози упадку. 

2. У жнпі ре.1іrііІнім наступаt· крин•· 
чн11і1 •1ас. Середньовічна думка поч11нає 
пач11т11ся під вп.1нвом авіньонськоі Ht" 

волі, західнього роцору єре1.·еі1 Внк.1ефз, 
Гуt·а та нарешті протестанrкзму, Ці те-
чіі зро~ип11 релІrіАинА 111ціо111ліза. 1 6аА· 



дужість І дІ~шл11 аж до модерного безбо· 
жннцтоа. 

3. Не менш руїнницьку роботу nоказа::~ 
культурний напрямок гуманізму. Тоці 
відступлено від справ земських, людсь· 

кнх. Відродження щебільше відтяга~ 
від хр11стня11ства, приводить до індівідуа
лізму та до новітнього суб'єктивізму. 
Значиться, коли центром зацікавлени'І 
стала людина, то переборщсно культ 
особи як такої, а за тим nрийшло са
мообожування (суб".єктuвізм). Людин1 
стала сама собі життєв11м мірилом. 

4. Цісарство розкладається на нацІо· 
нальнІ держави. Щораз більше внстуnаt: 
11а видовище засада племінного 11оділу 
і згодом постають національні творил" 

5. Суспільно витворюється боротьб:1 
князів з імператорами, націона.~ьні мо· 
нархії виступають проти цісарства, міс
та проти князів, нарід протн ш,1яхт11, 
світські протн духов11нх, цех11 протн уп· 
рав міст. Таким робом а·отується тере11 
на новітню боротьбу кляс, 



ЧАСТИНА ТРЕТ.Я 

ХРИСТИЯНСТВО І СВІТ 



Иоаt ча~и ми можеwо роціmnи 
трьома сімнадцятками, а ц<.': 1517 -
виступ Лютера, ІіІ7 - постанни !.1.1· 

сонеріі, і 1917 бОЛЬШ<.'ВНЦЬК3 реВОЛЮ· 

ціІІ. Тепер хрІІПІІRНСТВО ОХОПЛЮf увесь 

свіr, цілу Jемську кулю. 

ФАЛЬШИВА ТА СПРАВЖНЯ 

РЕФОРМА 

Розр11в за:1.ідньоі Церкви нr ставси, 
наче грім з неного неба, у дні З І жо11· 
тня 1517 року. ко.111 то відступн11к Маr
т1tн Лютер пр11б11в у замкові!~ церкві 11 
Віпенбергу своіх 95 Т<.'З. Ні, це бу11 
в11ц11іт довгого процесу, що нач.е то!1 
гній в ч11ракоuі 11аб11рао. аж до1ш 11•~ 

тріс та розіллявся з повною с11.1ою 
на11круг11. 

У попередній добі uіла Европа ста· 
нов11ла одну велнку хрнстиянську ро· 

д11ну об'єднану під внднмнм ruловою 
Церквн Папою, і ця єдність ТіІ підле 
rлість сягала аж до к11івськ11х зо.1от11, 
nоріт, бо навіть по роздорІ пр11наі\~1ні 
з півтора віку наша Церква не розрІІ· 
вала дефініт11вно своіх зв'изків із Рн· 
WOM, АК про це може свідЧІІТІІ ПІ."рШІІі't 
король Рус11 з рук Папн Ярополк·Пе· 
тро, потім коро.1ь Дан11ло, піз11Іш зу· 
СІUІЛА ЕДНОСТІІ за Григорія Ц11малак1 
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(1418 р. 111 констанцькім со&рІ), l4J9 
р. митр. Ісидора на фларент\Ас"кІ11 со· 
борі. Намагання ті tte устаІОт" •* 40 
успішної та трнв1.1оі бtрестіАс"ІІіuі 
у11іі (1596 р.). 

] 'tОГО ІІО•UІСІ 

ІІрН'1нн11 розриву на заході - 1 ПfJІ· 
шії1 мірі соц\1""н1. Вищі ІІіЛІСІІ булч 
на;~і.1ені piJиoro рода привіле111111 так, 
що од11н із німеu"кнх верхово.~і1, 111·1 
Бе"І так висловився: •НІ 111111б)"ТНf н~

маt 6ут11 ні папів, ні імператорів, н~ 
трt'6а ні світського ні церковного УР•· 
дів; має впасти вс1ка різниця станів; 
111іж усіма ЛІОдЬ!'.ІИ !lllf ЗІПІІІ)'ВІТІІ брат· 
ня рівність•. Ці с.1ова Е овочем гусит· 
t·ькоrо нав•1ання, яке ува•ає, що rріw
ннк не може виконувати жадного УР•· 

ду, ні в.1ади. З того то гусити хоті.пм 
усунути всяке Боже та л~одське право. 
801111 нr тільк11 боролнс1 проти Цер· 
кв11, але і\ проти .1юдст11 ик такого, 

(лист карднн.-леrата Брандн з 1424 р ). 
Та uril рух не тІлькн був на Чеха~. 

алr обняв маіІже всі німецькі краі. H.i 
різних нарадах книзів та панів внд11) 
було uю внст11нІсть та розкІwнІст~., 
що нею вони хнзу11лнс1 та nере1·1н1.,11 

В ІНСТІІВНО<'ТІ ОАІ&И ОДНОГО. 
ВІдкрнття ноаІІJІ дорогих мnалІ1 при

вело до спаду гроша. На тІw кор~кта. 
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лІІ жиди, що брали велику лихву. Нз
в~ь указ самого імператора забороня€ 
брат11 1111ще як 43% корнети з позн•1· 
кн гро1uа. 1431 р. тр11 т11сячі озброє. 
них хлопів з'явнл11ся в Вормс J дома
ганням переда•1і ім у руюt жидів-лих
варів, що іх утнскалн. 

До того прнлу•1нл11ся різні малі тз 
більші вііtн11 .Ja 11рестіж, що дорешти 
в11ннщувал11 та в11 1 1t•r>пувал11 тсрпr.1н

віrть мас. 
На полі релІг\Ано-церковнІм теж не 

все бу,10 в порядку, як то м11 вже в11-

щс ба•111л11 на папах. Єпископи, щ~ 
бралися з визначн11х шляхетських pu· 
дни, не відповідалн з11и•1аі1но в більщо
сті в11падків с1101"юму вел11кому поклн
канню, як рівнож і інщі членн капітул 
були .1юдьм11 світа, що хотіли пожнв11-
1·нся багат1t\\Н uсрковн11м11 добрам1t. Це 

саме було із духовенством не тільк~1 
світським, але іі чс~·нечнм, де упала 
11ервісна ревність. Хоч;. цього не трсб.а 
узагальнювати, бо як пише відомні! гу
маніст Яків Вім11фt•лінг з Шлсттштадту 
(помер 1528 ГJ.) «Я :111аю і Бог вістh, 
що в шістьох рt'нанськнх єпархіях Е ба· 
гато, навіть дужt• багато світських свя
щеників, що визначаються ГJІІІбокоІО 
наукою І •1нстотою обн•1аіи. Знаю ЧІt· 
мало каноніків та прелатів, що мають 
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несnлямлеке ІІ111енн11, nо111І nо&•нос 
ти, покори та великодушні зrл11до11 
бідних•. 
Одначе і між народом, що з1нчаіІно 

іІде за пастирями, панувала темнота і 
плекано астрологію та альхемію (шту· 
ка добути золото з каwеня). Хоча 11 
тут були вельми побожні родини. То· 
му каже протестант Круел, що сrово· 
р11т11 наче б то тому двісті років мен· 
ше проповідалося як тепер. то пересу11, 
що іюrо не можна утримати•. 

На полі nо"ІтичнІм за словами кар
д11нала Микол11 Кузаиа, 1 тім часі всІ 
шукають тільки власної користи, не ІКУ· 
рячнся зовсім нІ про б.лнжньоrо, ні пр.) 
маі\бут11ість. За тнм прнІІшла страт~ 
територій, які творили німецьку імпе· 
рію (Шваі\царія та Голл11ндІ11), що ста
ла наче передвісником і реліrііІноr•1 
розламу. 

Кул!ІtтуриІ течІі не менше вnлннул11 
на реліrІАие порізненим. В Італії •від· 
родження-ренесанс• в11Jначає поворот 

кляснчиоrо світа. Винахід кннrопеча· 
та11н11 Іваном Гутенбергом ще більш" 
вможливлю€ широке застосування тu 

пропагування цих небезпечних ідеіІ між 
людьми. Властиво було два 1Ідродже11· 
ня те християнське І благословенне, Щ) 
явлиеться 1ерwІІИоІО середньовІчча, і ue 
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DОtІІКЬІtе, Q(O nрквuо АО АУІО8МОІ р«!· 
80JІІОцІі та АО беJ6о•иnтаа наших ••· 
сІв. - У Німеччині ренесанс звано cry. 
манІ:sмом•. Певне, що початковий ry· 
мані:sм •irтo в ІталІі (Данте і Петрар· 
ка), •ПО в Німеччин! (Яків ВІмпфелінr, 
Іu1 РоІх.1Ін) тримається кріпко релі· 
rlI та uобожностн, але пізніші пред
ставники тот течії перехоАять з слюди· 
ни - Божої днтини•, на слюднну ·
розумне звіря•. До цих належав між ін· 
шнмн велнкнА лінrвІст Еразм з Роттер· 
л.аму. 

Відродження та rуманізм nоставил11 
на трон людину, зробнл11 з неі божка 
- ін.11.івІдуалізм - та врешті прнписа· 
лн іА надмірну незалежність від традн· 
ціі, Церкви А держави. З того виріс 
суб'єктивізм. МакіявеллІ своєю к1111ж
кою сКня:tь• ввів суб"єктнвізм на діл ян. 
ку політичного життя, де для князя е 
все до:sволене, і може вІн ужити навіть 
злих :sасобів, щоб осягнути добре. Цр 
до иьоrо належить заса.11.а, що ііого 
'ІІСТО :sлоб11І невігласи nрНПНС"}'ЮТЬ 
tзуітам: сціль освячує 1асобн•. 

Особ~, що л.али 11очнн л.о фа.1ьw11· 
воі рефор'ІІН, це в першу чергу домі· 
ніка1ин Єронім С1вокаро.r1я, що хоч 
ОСТІІСІ АО смерти аІрниА КІТОJІНЦЬКО· 
му арІІОСJІІВІІО, СІОЇU неnослу.'(0'4 JГ.1Я· 
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.nом Паnи n1.11коnав авторитет нас.1ЇJНИ· 
ка св. Петра. - Вже справжні\! пре.1· 
течою реформи це аиrлієць Іван Вік· 
леф, що rостро виступив nротн чt>нuін. 
церковних Аібр та примату - Цю нау· 
ку переніс на чеськиіІ грунт теж про· 
фесор університету Іван Гус, икого Ідеі 
ше ПОНІІНі покутують мІж Tll'd народО\І. 

Виступ Л~отера 

Мартин Лютер, се.1я11сь1шй с11н 0483-
1546) народженні\ в АіІс.ч•бен, Німсччн· 
на. З пр11воду вбнвствJ nр11яте.1я ra 
перt'страшсння грщ1ом, Ш•J іІО6.1нзькn 

вдарив, він вступа1: до 111111і:1 св. Авгус· 
тнна. Пізніш стає професо~:ю\1 універ· 
снтету та віддаєтьсн з c11ry.1iнJ\ІO\t по
яснюванню св. Пнсь\Іа Дuа рокt1 перед 
виступом з 1·орезвісн11:о.111 тсч,111 насту
пає в кім охолодження первісної раптn
воі ревности. Опускається в мотпві, 
залишає проказування 1 1ас()(·,1ова, 11 

врешті в відправу Служ611 Божої. Рів· 
нож доходить до псрско11аннм, що nо

жа.11лнвІсть rplxa є нt•11ерr"1nжна. У тІ'tІ 
час! .11омІнІканець Іван Т ('L\('.1ь :i Лнп 
ська nрнхо.11кть до ВІтте\Ібrргу, npono· 
вІ.11.аючн відпуст на річ паnськн:. бу . 
.аов. Правда, шо ві.11.n}стн щодо nоr.1~0-
лиж у Тецела були не 110 добрій дywui 
Церк111. 
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Л.Отер тоді виступив зІ ладаинмн 
95-ма тезами. Папа Лев Х пос11лає кар. 
динала Гаетані щоб внмогтн на Люте· 
рові відкликання тез. Пізніш прні\шло 
до публнчноі розправи з богослово1.1 
Іваном Ек, якніІ блнскучr оборонив ка. 
толнцьке правовір'я. Лютер не підд1· 
вався і 10 грудня 1520 року пр11 вооо
тях Віттембсргу к11дає в огонь па11ськ•: 
булу, якою виклято його з Церкнн, н 
книжки канонічного прана. Тнм в11яв
ляє с11мволічно своє зірвання зі старою 
Цt>рквою. 
Наступного року є з'їзд кня:~ін у 

Воrмсі, що іюго ск.1нкав цісар Кар.10 \'. 
На тііІ дієті засvдже1ю Лютера на прог· 
нання з краю, а ї1ого письма на спалення. 

Та до вигнання не дійш.10, бо саксон
сь1<11іі електор Фр11др11х потребує Лю
тера і переховує іюго в зам ку у Варт
бурзі під імн<'м л11царя Юрія, дt' від· 
стуrтннк прож11ває 10 місяців заіімаю
ч11ся перекладом на німецьку мову св. 

Пнrьма. 

Іскра бра вже к11нсна і тепер ре
форматорс~,кнй рр вогнrм по.1ет1в по 

цілІіІ Німе•1 11ннІ: у Віттембсргу і\де бо· 
ротьба JЗ образ11, 152:1 року настуnаf 
реооль1а 11нцарі11, дпа рок11 пізніше по
.:таt: .\ло пп во. Дrrя rь років опіслn 
ІІ~ІНJ(ОДНТЬ до ан;sбаПl ІІСТИЧИН\ розру· 
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:~~Ів у Вrстфаліі, де ц11 секта :to'lt стІСІ· 
рити сс1онськс царство•. 

Протестанство nоnнр1ли в nepwiil мі· 
рі саІтс"аІ КІІ83І, икі л1сі були на ба· 
гаті церковні наділи та JІатіли коверз) · 
вати Церквою. 
Uloб якось на.1цнти ре.1ігііІие спів· 

життя, відбувся ряд ДЇ(Т - КНІЖU НІ· 
рад, які довели до того, що счц ІЛІ· 
да. того іІ релігіо. 
дієта в Спірі ( 1529 р.) забороuє 

вс.як<' пош11рювании нових навчань; 1530 
р. протестантсь"і книзі став.111ть авrбур· 
ське внз11ан11я вір11. Врешті 1555 рок,· 
в Лвгбурзі проrо.1оwують yro.iy, що 11 

даніі1 тер1tторіі має бути т11ка віра. 
якої тримається князь. 
Вже в 1523 р. почина• Лютер ~ІІОо 

ріти, а в 1524 році ІКtИИТЬСІ ] KOJIИW· 
ньою черницею, КатерниоІО Бора. Вми· 
рає 11а удар серц11. До хар1ктеристи1111 
Лютера треба сказати за історик11111. 
що він був талановитим чмовІком І 
ман дані зробити щось вrлике, тільки 
що 11е бу1 с1•т•• і через те nona1 v 
таку крнзv, пот•гиувwи за со6оІ0 uІлІ 
народи (Равшен). 
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nРОТЕСТАНТИЗМ ~ НАСТУПІ 

Цік1D11м може бути Tt\ що реформа 
Лютера не nриі\и11.~1си між ромаиськи
:11м н1род11:11н. але ті:1ькн зиаІ1шла поле 
JІ.о nonмcy поміж rерманам11, дійшов. 
ш11 і до нордіі\ськ11х краів: Даніі, Шве
uіі. Норвегії. 

)' Ш1еіu1рІі, на півночі (Цюріх). по
ч111 ВІОДНТІІ реформу Ц1Інг.11І, але по 
і\ого С\11.'рті в боІО під Каппе.~ь пере· 
1nn.1ІOE р1-формаціі\ині\ рух у ціі\ краі· 
нt 1(1.11Іи, що діяв в Женеві. 

Звідсі.1ь nrрrход11ть ка.1в1н1зм піл 
і!ІІеИІ.'м rуrеиотст11 до Франціі, ставши 
не тільки реліrі11н11м рухом, ам 11 11?· 
.1ітнчинм І якраз 11ід тнм оглндом пр11і\
ш.10 до різ11і гугенотів у ніч св. Вар-то· 
JIOMell ( 1572). 

)' ГО.11.ІІІНJ.Іt ПО СН.~ЬННХ анабаптІІ::· 
тнчню: рухах, приходять до слова ка.~ь· 

віністи. звані «прошаки:., икі охоплю
ють м1і\жс ввесь кра11. 

З uІлко\І особ11стнх раціі\ прнход11ть 
до рf'форм11 в Анг.1Іі. Гtнрнк VIII на
гн11 свою ш.1ю/\11у жінку Катt>р11н\ 
Лрагонськ\' т1 взяв собі любовннц'І' 
Лнну Болен\'. Ht>tH\BІ, нено, Ht' могл~ 
ПОГОАИТНСЯ на так11і\ Нt'законниА ПО· 
дружині\ зв"•:юк. Отжt' коро.JІь, 1~4 
року, зр11ваf з Рнмо111. Ц11 англІі\ськ.~ 
церкІІ ОСТІJІаСІ 38t>р1НЬО по фор!І~ІІ 
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като.1ицька, 3;1е по сутІ т1 навчаинІ ni; 
р~йииласи вчснннм nротктантів. У Шот· 
.1и11дії І11а11 Кнокс вводить ка.1ь1ініз11 
Настало вел11кс rоиенн11 111то.1иків. По 
мерл11 'ІІучсною смерт~о wкотська коро

.1ева Марія Стюард, св. Тома .\\орус, 
1рх11єпнскоп Фіwер. І1'<111нді1 оста.11ас1 
католицькою і по довrнх 6оротьбах от· 
р11м а ла с111остіАність. Ве.1н11н'ІІ борцем 
за свободу ірлиндців був Д1нн.10 О'Ко 
ниел. 

' Протестантизм про1111кнув і 10 Ітuіі 
Пого .1а.111ш1ш оста.1мся а сект1х ва.це
юіІ\. 11 rюпч:та1пн:t\І роJuві11<.·я сн.1ьно ма 
амернкансь11І1111 континенті і з нього він 

рош111рюньси на інші кр1і світа. Мі• 
у11раінц11111111 ЦСЇІ рух !оІаЄ нtJНІЧНі )"СПіІІІ. 

Прот• І(иІОта 

І Іаі11111щою тuчtо.ою середньо1ічч1, •~ 
!оІІІ ба•111.1н. б\·.1а уаанова .-ватз Пr.ч:ва· 
тоі Євхаристії. Новатори Іб·rо ві~.~ на· 
МІІГІЛНСІ 141ритн по uій НІІіnотіwніwіІ 
і найбіJІьшій доr!оІі к1то.1нuт1а Отак то 
катОJІицьке 1ченн1, що Іс)с Христос t 

дійсно прмсутнііІ з ті.1ом і кров'ю та 1у 
Шt'ІО і божістІО, по nерt'ЇСТОЧt'ІІНі, ПіJ. ІН· 
ІІІІІІИ ХJІ\ба 11 ІННІ, -11 !Аt'НW·бі.ІЬШ 
tТІрІJІМСІ зааере'СІТІ. 

Jll81'ef 1ipu у aik1y apu1y Іс)"СІ, 
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з.1е ІЇ .luio 1і.11.JІ\ІІ :10 \1\1\,'ІІ\ІІІІ, KOJl\I ЩІ 
пр11іІм11-: мu с11. 11р11ч;н·01 Кащаі11 ЖІ.' 
тіль1ш для np11111;i•1r1111\ Хµ11пщ· 11р11сут
ніА у неОі. Д8( 11ід ВІІДіІМ 11 XJІit\;1 ЇІ Dllllil 
ЛіІСКІІ. Ц1інr лі \'lli!Jt\ilt', ЩІ) \J1i6 і 1111\ІО це 

тільки СІІМВОЛІЇ. а ІНГJІіканн зрuзу ТРІІ· 
МІЛІІСИ К8ТОЛІІЦЬКОІ'() 0•1е1111я. ОДІІІІЧС 

пІз11Ішс зііІшл11 на кальоініст11ч11і nrpe. 
конання. 

1(1толмцІік1 Церква наступае 

Протсста11тИJм м н можемо порів1111ти 
до хуртови1111, 110 икіn прнходнть оч11щІ.'11· 
ІІЯ 8ТМ0{'фrрн "" ОЖІІІІJІ~'ІІІІН пр11роди 
Бо спрu11ді 1111 Іііі 1кr11дuрrформі "РІІХО· 
д11ть сnр1111ж11н като;11щ1.Jка ot\11ooa рІ.'· 

JІіrіn1ІОІ'О ЖІІТТН До тої прот11реформ•1 
стал11: па11ст11u, Тр11дс11тіnсью1м 11 собор, 
чt>рІІt"Іі •1111111 старі і\ 1ю11І, кн:111а 1 111і осоІ'\
t111стості. 

І. П111ст10 

Виступ J\ютrра п•1uсн Ja 11;.1п11 Ле11 
X-ro. !lrA 11ur1a, треба :11111101, 11роо11д11в 
жнттн дуж(• морал1.J11с І crapa11rя зра1у 

так11 рмтуніІТІІ Цер~.ну 11rpt'д роздоро\І. 
Помер oд11u 11r дуже молод11n, бо 1111 45 
році життя. 
Новиn 11a11u АндрІян VI був ruJ1л11нд· 

цем і був останнім досі 11а11ою не італіІІ· 
цем на тро11І св. Петра. 8\н оJявся обі· 
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р~•· ·Ііі Щ.Іn1ІІ8ІІ1І>1 О:ІsіІІІІІІ•І'І• А)Х~ о ПІІІ 
1:~.кот J1нору І Церкnн. ·1.11· чrр~ 1 re 1111 
ПІІТІІІІ ('О(1і масу вuрОІїІІ 11"""р •ІО lfl·ІI\ 
мі\НUІJ\ /ІОІІТІІфіксн} 

дv,...с uел11кою ак11111нІо~о 11н1н4чн11сч 
Пв•Ло ІІІ. Н\н 1111б1ч1н гі11нн~ карднн11лін 
НІІКІІ.ІІІLІ СКЛІІСТІ\ 'ІндеКС·СІ\ІІСОК 1абuро· 
НСНІІХ КНІІЖОК, 11р1ІJН88 'ІНН Ісу1·011uів. св. 
ЄронІма ЕмІлІянІ -ra св. Анг1·лннн Мері 
•11. Вислав на місії до Індії с11 Фр11111.1а 
Ксоuерв. 

Дав •1ннннІІ пош1щн дu 11равд111101' 
реформи І приготовляв вселенськнІІ СО· 
І'Іор, икнА покІнчнвск за ПІ11 IV. 
Наступннn папа, ПІА V., nрНJнuннА за 

святого. у 14-Ім році ЖІІТТН вступ111 ДО 
ОО. ДомІнІ)(а1щів, в в •1вс обходу 
Пресвятими твnнамн народ 31клнк1111 
•MOfMO святого ПІІПУ•І 31 нього 11011рав 
лено латинські церковні к1111rн, 111щ11н11 
Катех11зм. почато 111кону1111т11 пuст1но111 
тр11дентtnськоrо t'обору 1·11 n1·pt'.'4UЖt'rtu 

турків пІд Ле11анто ( 1571). 
За ГрнrорІ1 ХІ 11 11p1111u1Jю :1u р1•фuр111н 

календаря. що nого І 11ро311но •грнrо· 
рІ1ис"к11м• в Ja'tllнy на старніІ стиль 
•ІОJІіннс:ькні\•. Отже 4 жовтня 1582 JPt.· 
блено 15 жовтнем. - Син nростого nat'· 
ту111 С11кст У, впор•дкував к11рднн1л". 
сьну колегію І за Aoro п1nуа1111н• скІнче· 
но будо1у св. Петра. 800 робІтннкіа ПРІІ· 
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ЦІО11<мn дt'НЬ ніч. Щ(І(\ \' ЧІ)ТИрн місАцІ 
пе~д C\lt'\1111.1 ІІІІІІН ІІОСТ8ІSНТІІ остан11ю 

\\t'rлy t 1590 р. Снкt·т \". буu останні" 
11а110ю ·рt-фор:-.с1поро11о1, 

!. ТрцемтІІськмА собор ( 1545-1563) 

Вмr 15:.!J р. нi~tt'Uhкi кнм.1і н11мі1Гі1.111 

аІд Пап11 підпр11нят11ся за рrформу Uер
кви. д,1с б;~гато nt•pt•11oн, головно ві1інн, 
Ht' 4озволял11 на Ut'. Лж у 1545 році Ві.'\· 
крито собор у місті південного Т11r10.1ю 
- Трн4енті. Ut>1i собор наї1дов111е трноав, 
tlo аж 18 років 11ротягнувся. fiy.10 :!З за. 

сі4ань. 
з IIOCT<JHORll ЦЬОІ'О собору ваЖНІІЩ ц~ 

наука про 11rрворо.1нніІ гріх, t·в. Таї1нн, 
зокрrма Пресnмту Єnхарнстію, по•1нтан
нм Святю:, мощів, образів, спрана доб· 
рнх ді.~ та віп.пустіи. Підкрrсмно вагу 
('В. П11сання та Пер~дання, а ]З офіціі\-
1111ї1 текt·т прюн11но латннськніі П<'рек

.1а.1 св. Єроніма зван11і\ «ву,ната. Дано 
pi:11ti пасторальні уваг11 щодо кардина· 
.1in. t·1111ско11ів та парохів. Головно, що 
ІЮЖІ'ІІ t'ПІІСКОІІ M8f М8ТІІ u СRОЇЇІ Епархії 
сrм1tнарію. Tn\\y протеста11т Ранке нап11· 
t·ав «:~ мо;юм1м11 снламн, зібран11м11 на· 
ново. като.11щтво поставнло спрот11в про

тtстмнтському саітоаі:t. 



-119-

З. СтарІ та моеІ "••• 

Чt·1щі цt· с11р11вді к111с к1то.1ицтаа І 80· 
11 11 І'І час обнови Цt.'рквн показал11са КІА· 
JІНІ•1аіІно жнвучнм11. Ои•а.АІDІОТ..СІ старі 
•1111111, нк от францkк11нськнй, що • 1528 
році n61ю1ншс11 1<1 почином Мате• Баwа 
( Ка11уцмнм ). Між н11мн внзначиеса 111уче-
1111к 1а си віру Св Фі.:J.t.'Л з Сіrмаріиrи, 
uю зг1111у11 iJ рук єрет11ків 1622 р. 

L~r11е.111кt11нці R Франції ожнваm" 

створс11ннм нової конrреrації Mup•la. 
які да.111 ці.1у rpo\la.ty вченю:, rоло110 
.1 цt'rковноі історії. Відо"11іІ між нами 
1\\<1.1іііон. Видання" патрнстнкн заслу· 
ж11.111 собі ці свнщt'нн11кн велике приз· 
Н<ІІІНН. 

В то'.Іу чаt·і постають ( 1660 р.) з uнс· 
rерів траn~1Істм та картуs" що € наіІс· 
трогішю111 •1нна'ІоІ11 в Церкві п~ьоrоз.ні. 

1562 pui,.y прІІ\щнть до обноаи Кар· 
мелlтlа св. Тсрt-сою з Лаі.1і та св. Івано~ 
RІ.1, .\р<'СН. 

Hoal чмни: наї1важ.111иіwнм із 1111., ue 
Тоеар11сТ80 Ісуса. чІ1 \сусовuі. Оtноааиі 
св. Іrнатіє~• ЛоіІо.10ІО. 1540-ro вони бv· 
.111 а11роІ'іо11ані. С11.1н 1ідр11:1у 11рнбічнОІD 
сторожжю католн1tт1а. ~· час розrука·1 
НОСТІ! бе.J6ожнитцва та масонt>ріі ПОІН· 
r11нял11 Єз1·іті8 ~ (!1raтi.o1 краін, І пап.t 



К.'ІІІМент XIV був 11р11му111сн11" іх ро3. 
в'я3ат11. 17ї3 р. Пі11 \'І І Jнооу віднов1111 
це" ЧІІН в 1814 році. 

з ІЮЧІІП.0\1 Х\ І DЇІ\У СТІІО(НІЛася HORa 
конrрt'r1щія ;111ана сОраторІ11нн•, якої 
наі\в11зн;1•111іш11'1 •1.1r11ом ('і\·11 св. П11.11111 
Ht'pi з ф,1орt'ННі1. . 

З nочатко\І Х\'І віку створ11.1ася нoR;i 
конrреrоція звана «Оратор\янн», 111\ОЇ 
наі\в11значніш11м членом був со. П11.111n 
Hf'pi з Ф.1ор<'нціі. 
На порозі XVII оіІ\у постіlЕ :1ахода\1•1 

св. Вінке1пія з Пав.1і 11nnr зrромаджrн· 
н11 ОО. ЛазаристІв, а 1732 в Італії cR 
Альфонс Лі1·урі тRор1пь ОО Редемпто· 
рмстІв ( Ч11н Н11і1r11ятішоrо Ізбав11тсл11, 

що nраuює похва.1ь1ю і \tіж украінсьКІІ\І 
народом). 

Крім тю; lllt' cтoorrнu: Со\1аскіn, Вар· 
то.1омітів, Ско.1опів, Братів Хр11стн1111сь· 
КІІХ ШКІЛ. 

До ВІІ~ОІІі!НІІІІ ;кіночоі МШІОJ.і 11оста· 
ють СС. Урсул11н1t.и, Анrл\Аськ\ Дами. 
~зу•тм, Візитки, ВІцен 1 мнки. Ванн теж 
заі1ма.нк11 і заі1маютьс11 ділам11 хрнст11· 
АНСЬІ\ОЇ МІІЛОСТІІ !11) ш;~1па.1ях, ЗіІ\ІІСТІІХ 
тощо. 

У тім часі щ111х.Jд11ть до обнов11 мана· 
стнрів в Украіні під n1,ооодом Мнтр 
lІос11фа Рутського та св. 11осафатіІ. 
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4. Ви3иачи1 особистості Цер1111 
Між т11м11 особ11м11, що нрнкраснл~ 

світське СВRЩСНСТІІО, НіІ першому MICUI 
треба nостав11тн с1. Карла 6ороме1 1 

Мілано. Він дуже пн.1ьно 011конував свої 
олад11чі зобов"яза11ня і можна iiorn 
назват11 «св. Вас11.1ієм Захо;~у", 110 до· 
помозі, яку да11ав він х11орю1 та нещас· 
н11м у час пошt•ст11. Про:+.110 Jа.1едое 415 
років. 
Другою ІШ.111.:1 111\ОЮ t)СОбнстіс rю ТО· 

го часу uc ЖСН('ВСЬКІІЇІ B.13.llll\J СІ. 

Франц :s Саллес. Сво•ю .1аrі.:~ністю він 
навернув бJгато єрет11ків та п11сь111ен· 
11\ЩЬКОЮ діяльнkrю Dll('iC на ~ІО.1СрНО· 
го тсор~ТІІК11 аСІ\СJІІ, ncpf.1~Ti\I своєю 
КІІІІЖКОЮ «Фі.10Т('Я», .lC Blll\.13.l3f норм11 
хр11ст11янської праоед1юст11 ;~.1я ш11ро

к11х Шарів ВірІІІІ\ Т~·ж /\ув провідНІІКОМ 
св. І ванн11 Шанта.1ь, що осн\·ва.1а жі
но•1t' з1·рома.~1м·ння Візиток. І'!омt'р 1622 
року. 

Німt'цькІ краї мають своrо апостола 
в с1. ПетрІ І(анІ:s\11\, що більw 50 років 
Нt'втомно старався боронити католІС· 
цьку віру на цих зем.1ях. 

S. &арок 

барок, 11к пнwе Валтер Ротrес, ц~ 
стиль вІдио11.11rноrо катuлнцтва. Знаме· 
нем барокїt це wирочін11 простору, ІН· 



с:ота, ~ цаісn.; бо• ромаж:~.аd 
і rot11nк•A стuі ді.1111.11• простір •з 
6аrато ааза. 

Прцс:тааа11ками барока в Ітз.,іі Re 
БерІІі11і, Тінторетто. Гві.11.0 Рені. 
В Украіні nостав окремий рід а.ласко· 

ro бароха uaиoro украінськ11\І. або кo
:s&RWCD, І наАкращнм оказом ue АЇ\& 
aon а всьхоrо зсм ства . 

Процвітає в тім часі і на,·кз. 11xot 
ире.а<:тавваками можна ув3жатн Баро
аі11, Бе.11рмін.а. Поссевіна. Виступає І 
Гuі.Іеі. В час, на рідних зе\1.1ях, .11.і~ 
ТО.lЇ І:ІІЄВОМОГІМІІRСЬКІ акадс\ІЇЯ та Чltt· 
МІІиі uс11.~і11нські шко.,11. Нrадро\І )'11\ІО 
можемо назвати nроТІІ~tормо~о нз из· 
шім rрунті Рівнож і правос.,звна Ur\'I 
ІСU а"-т11віз\·єтьс11, rо..~овно в часах Пе· 
,.,. ......... і своїм промінНІІ\І ОСВіЧ\'f 
с~·межиі краї. rо.,овно темну ЧосковіІО. 

МІС..:ІОНАРСЬКА ДНІЛЬНІСТ~ 
Цt::РКВИ 

Ві.1кр•тт1 Амер•к• та з.11.обутк11 иа~"1tІ 
llМUIJ№n. і ~ місіонарюеа111111 
ЦеfІDІІ. Са. Кса~іІ і\.11.е АО Схі.11.аі~ 
IQ.il, юс1rи JІІІО8іі та і\ cnor .111.11.•• 
u •• КпаІ, умарас 1552. - До Аме
,_. міuаІ&ІDn. ~8С.Іеt1ІІ.Ї місіоІІарі, 1 

мі8 -• Q.. Пеt?О К.11~. аІІОСТОJІ -. 
.,._ 8 l'lia.tel8il Лме,ці €.Jіуіта ,... 
,.... ~І 111іа іці1м1м• raapalll. 



11.i C"f'~.tмit Параа~і ra f'Qfli..U. fІІ!' 
ГРІО. \626 р. С"1мр!ІІМ1w:11 І Pn1 O&JI" 
'8 І ~.:та моа. - .a.r,eru11 ".,,_ 
ІІІ •ірІІ, 118'.І "'І'- kf1'M)'N11 'lifiitlO"' 
npl11<'1C LІt'pKdH 3 "~-. lllUCTlof l&Uti 
рІІ.1 ~CTllIOtJ, ІІЦ J.ІіІІІІІІJn~СІ llhL.UO'llМ' 
.,.kіАною np1u.eit• "'і• ~11111 

111ро.s.з" и :\зі і Афр•"•· -'ІІЩ»•=<• 11 
А..ст:-~а.1іі 

nr.as.ia • Яnu111i .... .,. ... і ІІІ.ІОU1ІІІІ 
:в·,,-н.мі\ no•xo.aмr" І<' ... .-С"•.!'"81•.., 
1.lt' 1J...-pK"4 ~ іаТрІМу.'1"·1 і n.оо'П.І•; 
oario''O UI~ '"'tС\РІ •іо:іJІІІІt.\ >(J""Ї• •ІІD .... 
"*t' ООІІН\ Цt"p1Юflr4~ .,.r•ІІІ.\.ІІІtЇL 

15 \ і р І! Са Н .J.t)ll іІІf\> ІІUС 1 ~ ""1)111 а 
11~k011111 11роаІ11ц11 1 аі.ІіІ .-\~аі ". 
,\\~емку np11ilw.'IOC, бuрот•·• ~ 11nra1 

CT80N, ШО 6~.Ю 100\М' tOpfltiJOМllf 
••• " 8.lt.t' 1532 pote)" (JllltltOll 3'·•)"р.11· 
r• Nir І'ІО8Ї.І()МІІТІ .,.."."І!n.Ку ~ 
•еР•-' ... У kІRЇТ\'.Іу, аю ..,," •і.І ..... 
ік.11.і•• npdмuo са. жрест, 1 500 ІІОІ'ІІІ· 
t..КІІ:І "ІDІІЩ :tруІІІОМІІО Ір.І1 Ї1 20.00fo 
і.JО.І•"'• На llfuiui• ~ i8.lf•• ~· 
аротІІІІUІІІС• ІСТ)'8Ї ~u.:.au " •. 
сіоІІ1рі1 і 11ain. бу.1• ·~" •) 
80теJ'ПЇ.• І ai..t J1'po8i8 11&.1 pta8 С8. 
J11al'8Тf 1 • IC11ul. 
Ос-таnіма ••••• 111icilQ.......,,, 

Uf'PUll u&Іри а..-~ 
- nа.к. lll.tбJ8Umi llkil " .... 



tІ•\ІІІ ·\ІkіОІІіІРІ .'ІJТІІН\'1,\\ОГ(' ()()ряду, а.1!' 
і СІІАНІ обр1111.н ІІОЧННІЮТЬ мkІАно 11ра· 
111\ІІ•ІІТІ\ 1·а ІІОШІІfІІ\fІІ І"ltOt' ІЮ.Н.' діЯНІІ~· 

Вс:.1м11І у-.І~нІ 3111аганн11 

Uм Т\11.'І н цоІ•і:І іоор1і llL'Jll\HІІ 1111.111<1•1·1 · 
.:тьо1 11\'.ІІІКІІ\І ·' 1ніі1tІІ\І р1 ,\(1\\, ЩІ) і'ю1··· 
11111nчаТІ\у111111<1 УкраЇНІ"hІІІ Церква u 16 
11іш. 01.n1· 1.-14Іі і'""' 11:"11і В.1~.ІІІhІ• :1ак 
'k"Іак111. 11ІІКJ • P11\t1111 І :or111 .11111іро П[JІІ· 
1\Ч\КІІhІ"" .11.11iu\'L•''' ІіІ\t\1•'1111 ( 16:1.">) .1е· 
що 111.111і11н· 11рнй1111tю1ь уНІІО, румунн, ]:1· 

l\;J\)llil'l llt i;, r·a-111•11111;; 11~ 110\ІІJ.Іі Х\'11~ 

ніІ<І' і ін1111 l'\!;1111 1J(1рн.:н1 "'lL'Hhi ,... І НІІ~ 
IUL' у111r11н1 .lUL'l\11, •'Hift\i в L'L'PL'illІHi МІІ· 
11).lUГO l"ІІІ.111 І'Я 11щ·rat· баІ<ІГ(І IHJUll\ ЦL'Г'· 

І\UІІНІІ\ ОД1\ІІІІЦЬ, а 11:1 ll!l'l<J І К) 111.oru фоІ:І· 

11уньсн <\І.1Ніі1 оfнн1;1 н І11:1ії 1 а на 11осс:
денн11JІ 1 Амс:рнuІ ·та 3ахідніА Е11ро11і. 

Г>і.1ьшіп 1. ЦС[!КUНІІІІХ ісгор11кі11 H('(\('Ji(' 

до уна1·11 11 тім 1·рсгі,1 ПL'pio_ii oar11 11к1 
ма:1а унін 1·~,раї11ці11 J Р11\\о\І. бо 0011J 

11адала К<t10.11щькііі Ucpi,11i 1юuоі p11r11. 
а це 11онадобр11до1оі всС:JІс:нсь11nстн, •10-
ro тn 111' (1атJJІІІ L'Ofii .'IL'\To t като:111кіn. 

нкі не J1" t\'\fi.111 .11'\:t Xp1кroiюro, Н\ 
o·r: ПО.1111\11 1111 \ЮСІ\:І.'Іі. 

Доба nросвІчс:ння - ІлюмІнІ3му 

\lротсrта11н1.кі р) .хІІ в Х\'І 11iui 11i.1i1J 

в41.1н 11іру, насаджу~uчн ІІіІ ії місце 11rpL'-



-·--ваrу розуму, це на\Іаг11ии11 в11свобо.:~нтнс11 
з християнського об'ив.1еин11 від Церкви 
І від усього, що до неі стосупься Бо це 
був Gи на думку ілюміністів •обскуран
r11J\І·Насадн1щтво•. Вони приз11ають віру 
ті.1ьк11 11 свііі розум. 

Цеіі напрям ще виJиачає дроани~'І та 
К\·.11.турн111і рух, що ПОІІВНВСЯ в Европі 

н Х\'ІІ-Х\'111 віках. що ставив до1еаrан1111 
nt'СТІІ розумом усю .1юдську ді11.1ьність. 
Головна рнса ілю!.Іінізму це :unepeчe•111 
надприроАноrо, надання вартостн тІ.1ькн 

то\fу, що є •111сто розрtове- раціона.1ьне, 
а перед усім наголос на природні зді'\ 
нощі ЛЮДННІІ. 

І. Кол11ска ілю\Іініз!.!у - Англія. Тут 
11остала нова релігійна систе1о1а зван11 
Тt'Їзм. Цt> спого ро.з.а 11рнродна 1Je.1iri11. 
що признає Бога 11к творця світу, 1.1е 
Jапt>речує в11ще Боже провидіння Бо•~ 
панування 11ад світом. 

2 . .'Іругою та~.ою печерою ілюмініз!.І~· 
і то .16ірншо t'r<1.111cи ГіІt'Мна орrаніJаці'М 
що 11ос гала 1717 р. у Ло11доні під Ї\fенем 
111асоцрІі. вона ст1ор"лас11, на BJip сrрс
.з.нt:11іч11ьоrо це'Іу-кор11ораціі. маючи 1.1 
го.ю1tн1І.\ opra11i 1аrор1в ж11дів, що збере 
r.111 стару нен11в11сть до христняиськоі 
µe.1irii і при по~1очі масонеріі вони намІ· 
ряють завдати смсрте.1ьн1111 )'дар визнав· 

/.ІІІМ Хр11ста та Церкві. (Про І&t UОЖІІІ 
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nрочитати АУЖе цікаву кн11жку о. Во.10. 
дИNИ('ІІІ Коват1ка сМасонrрія• де внра· 
зио стоіть, що ця мафія є теж і прот,, 
самості11ност11 Украін11) .. \\асо1111 "аюто, 
імена, с11мвол11 та цrрrмоніі з середньо 
вічніх братств, а органіJації11юю од11н11. 
цею - це льожа. Масон11 пош11rс11і по 
цілім світі, головно стараються \\JТІІ 
своїх членів на відповідаль1111х rта11ов11-
щах краєвоі та світової ад\\ініоr•щіі 
Єрархічно діляться на ці.111і1 ря .1 рі 11111 ·: 
ступенів (ЗЗ масонські ступені). 

З. В Голляндіі розв11вається просвіч· 
ченицькніІ рух іменем АН3енізму: від 
ir.tt"H11 єn11скоnа з !прес (помер 1638). 
Ut"il рух був притокою завзят11х спорі=J 
у французькій церкві Х\'ІІ-Х\'111 вікі!\. 
Головною точкою янзелізму цr п111ання 
про ласку та призначення і рівночасно 
справа вільноі волі люд11нн. 

4. За Людвнка XIV француJ~.1юго ка 
роля сильнішає, особливо між фра1111\·· 
замн. рух створнтн свою наrюд11ю цеrк 

ву Рух пр11бнрає назву rалІканІзму, /іо 
Га.11.1111 цr стара назва Фра1111іі. То\!\ 
напрямкові оперся снльн11м11 арrу\trнтз· 
МІІ ианбільшнn мораліст Ка"О.НІЦЬІ\ОЇ 
Цrрквн св. Альфонс Лігурі Ооа11ні:1 
у дар дістав rа.1Ікані3м 11а І ·ім U;iт11кut1· 
ськ(м соОорІ, 
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5. У НІме11чиві 1inвopionw:JІ то.~і ру• 
.JВаннА tебранІ••І3•••. ІКИЙ під ВЮІІІ· 
оом rалІканІзwу иамаr1€т~.с1 опрокинуrи 
монархічннА устріА Церкви та устано1и· 
тн державну Церкву. Франuрька рt>ІІl)
люuія ТН!ІІ наwаrанням поклада кінеu". 

6. У тім часі почина~: в11ростатн в urнтр 
Европи велика австро- угорська і'1пері11 
Ії uicap Аосиn 11, що по'dср 1790 рок). 
під оп,,ивом своrо міністра Кавніu1. 

як11і1 бун прихн.,ьникоw бсзбо:-кноrо фра· 
нцузькоrо філософа Во.1ьтера, ВІОJит" 
феброніянізм до свОЕі 1о1онар\іі Він пос 
тіі1ио пхаfтьс11 до uерковнн' справ. rак 
що 11oro прозвано uicap~'d захрнстuн:>w 
і він то оrрабив теж Церкву і п0Jзб11р.і1 
uерковн.і· маєтки та покасував ltaraтo 
ма11астнрів. 

•ранцу3•ка реІО.ІІІDІІІІ - І 7Іt9 роау 

Безбожні вчені доби ілю'dініз\Іу rтарал11-
с11 зіб!1ІТИ все людське з11анн11 в озну 
систему сеиuнклопедіІО• і з того прозва
но іх енuнклопеднст11о1н ( Во.1ьтер, Да
лемберт, ДІдерот). Вонн то 11ідrотов11.111 
напад на паризьку форте~tю Бастн.1ію 11.~ 
ніб11 то мали бути чнс.1t•11ні по.1іп1чні 
в'изні, а исьоrо знаіІш.111 там t'i!ol і\ та 
серед них 4 фал..Wівннкн І одного дуwо 
r)'ба. Але 11tei. рух скер1о1овано nрот11 
пр1111ілсі1 wл11хт11 та 1111щuн1 духовенст11а, 
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~·ставодатні ~бор11 (І ї89- І 791) поді· 
.1ил11 краіі на 83 департамен1·11 та пока· 
С\"Вал11 багнто ЄПІІСКОПСТD. РіоІІОЖ відіб
р0ал11 церковні добра і заоел11, що цер· 
ковнІ служ11телі мал11 стат11 тільки дер
жаоннм11 урядо1щnми. І тому в11маrал11 
оід ЄПІІСІ\ОІІіо і СUІ\Щl'НІІКЇВ ц11вільноі 

ПрІІt"ЯГІІ, 111\ОЇ 132 t'ПІІСКОПИ і 50.000 СВІ\· 
щен11кіо. тобто маііжс цілість їх, оідмо
uилися з.1ож11т11. 

Зако11од:m1і збор11 (1891-92) пр11суд11· 
.111 нескорсн11х рухов1111кіu на в11гнзннч 
380 свяще1111кіu 011оезено на побережжч 
Гоянії. до 7000 стратило життя, То.з.і по
чала працюват11 гілот1111а, щоденно заб11-
рала 7-8 тнсяч жертов а дехто тверднть 
що навіть 12 т11с11•1. За «с11ободv батьків
щини» працюоалн в ціліn Франції 44.000 
гілотин. 

З •1асіо н·1юrу (дп 1775 р ) рсво.1юціо
нер11 касують хр11с r11янс~..к111ї ка.1ендар, 
а завозять 1юч11тання «роJуму-.. НарrштІ 
правитслrм Фран11їі стає молодні\ Н1· 
по.1еон Бона11артt•, що виступає зброnно 
проп1 Пап11 Пія, \'І, никіі посмі11 гостро 
висту1111ти, та осуд1111 французькі зoipcro:i 
Папа вмирає на 1111гнанні. Наступник 
померлого, Пій VII, теж багато перено
с11ть вІд Наполеона, але цей 1814 року 
мусить покоритися, 1 Пап<~ повертанься 
до Риму. 



ПослІАиі зовиіwиt нас.1і,~к11 іл11111і11і1-
11у nоказа.111с11 в так званіА •сску.111р11-
заціі•. Ur кuнфЇІ:І\ата Jсржавою Аібр ' 
ПОJІЇТНЧННХ 111отивів. 1803 року 8HЙWOJ 
кайзерівський D.eкpn, силою 11коrо u~р
ко1111нмн добраwн ма.111 собі вннаrоро.~н 
тн, німецькі к1111зі, страту заренськи.t 
окод1щь, шо їх заrарбала Фра1щі11. Ота~ 
то стратн,1а Uерква в Німеччині І 7ІЮ 
км. кв. з 3.500.000 меwкаиuів та JO 21 
чільйон річних прнхо4і1 в зо.1оті. Таки" 
чином церковна орrаиізаuія в Ні11еччині 
зннщ11лась. а вп.1110 ~пнскопів зійwов ні· 
нащо (І. ВаіІс). Треба бу.10 nочн111т11 
наново. 

Між иі111еuьк111оt11 держава"н. ncputa 
Баварія нав'язала стосунки з Аnостоль· 
ською Столицею, конкор.tато1t1 з 1811i 
року. Кра А по4ілено на дві митропо.~іі 
та 6 єnврхііІ. 
Чотири роки опісля Прусія теж на 

в'язала зносини з Р1111011 і так створенІJ 
чи краще обс14жеио !ІІнтроnолію ка.1ь· 
иську та nоз41иську. В Гаиовері відиnв· 
лено старі влаАиuтвв ще з часів Kario 
.11інrів {Гі.11ь4есrаіІ'і то Оснабрюк). Б\'
ле~о з 1821, яку доnовиеиn 1827 року n~ 
na СТІОРІІОt ВІІЖИ'4)·ремськ1· !ІИtроnо.Ф·· 



Ти111н y111oв1NR Цсркв11 соб\ забе3печ11-
ла по111іч дсржав11 та мог.1а утрнмуаа1н 
11уховннків і вt~тн церковні установ11. 

Кvд11 більше пот('рпі.111 llcpк11a на с:~щ. 
ді Е~рОПІІ 

Унін о :\'кrаі11і тн Г>ілорусі ма.1а D)t.c. 
мк відомо, до 10 ~1і:11,ііо11і11 і .1СІХО.1ІІ.1а до 
Дніпра та дu Еспшії. 17'2 І р. аі:tбуасм 
СІІНОД 8 Jамості, щu .1рuб1111 ІІіІШУ Ц1•рк. 
ву :1011сім rа~tостіі\ною uбрндо1юю о:~.111111-
цею. Л.1€.' зараJ так11 почав П€.'рші iн·r,.," 
.1ідуввння москоnt·ьк1t11 ц:~р П€.'тrо 11, щu 
н11щ110 б€.'Jм11.1оr,·р:~.но rа,юсті1lність :\'i.,. 
раїн11. За Катср111111 І І·оі Jнсс1•но Г('Тh 
манат і ЗруіІнооано Сі 1 1 Піз11і111с 11ac1'::1t• 
хв11лсвн1l спокііІ, аж ;io М11кол11 1·1·0. 
що 1831 року провів прнмусовніі 11срсх~.1 
уніятів на правослан'я москооrькс. Вре· 
шті, 1875 р. кр11вnоо знищено Унію на 
Хо.1мщнні та Підля111ші. 

Романтюм 

І_люмінізм та раuіоналІзм скоро nrr.· 
і11ся вищим колам Захо;~у І на i\oro мі•" 
ue внростає, на грані XVIII та ХІХ ні""· 
нов~іІ культур1111іІ нанрямок, званні\ рі,. 
маю1змом. Він, nрнзна•1аючн єдину 811111.

та чисто духовну \ст6ту. І\RЄ почни pr.1i· 
г\Аному відродженню. Романтизм 11щ·т1\11 
у НімеччннІ і\ Aoro рисою - це снмпаті11 
до Католицької Цtрквн та вІдrребуван· 



н11 сtре.1н~.оаІчиоі u111лlsaail. От11 ро
мантизм черпає з б1r1тих Ажерел сере.1 
ньо1ічч11 нові сили та розмах. 

Рівночасно з романтизмом у ті А же 
Німеччині роз1И11єтьс1 но11 філософі' 
-Ідеалізм, у протнваrу ре1лізмо1і. Іде· 
11.1ізм уважає зовніwніА світ тільки спо-
оидннм, не .1аючн іІому реальної 11ртостм. 
Головними представниками іде1лістич-
11оі течії це: Кант, Фіхте, Шелінr, Шл•· 
fрмахер. Одначе, романтизм не з11ж1оt 

збігається з тнм філософічним струмом. 

Наслідки романтизму nознач1mьс1 1 
образоворчім мистецтві - відродженНІм 
готики (докінчення кельнської катедри), 
і малярі наслі.1ують середньовічних м••'· 
етрів (Овербек, Мю.1Лери, школа Наз:
рrнів, Вільгельм Ахтерманн). 

У nоезіі переважають зразки з моти· 

вам11 реліrіі111нми та мора.1ьнимн. Bipu1i 
навіяні часто реліrііІною теплотою. Отао: 
то 111стуnають: Манцоні, Клим Брtитано, 
Новаліс, Луіза Генсель, якої три ученн· 
ці стали основннця11н черІІtчнх з'єднань: 
Кл11ра ФtіІ, Пав.1іна фон .\\а.1.1інкродт, 
Франка ШtрвІєр. 

У музиці романтН'1нні1 наnр11моk за
ступа~оть: Мендмьсон · Барто.1ьді, Фр. 
Шуберт, Франс Ліwт І пrредусім АитІн 
Бр~ок11ер та КерубінІ. 
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НИ•І ро3КІІт Церu• 1 3111.1.вІІ E1ponl 

Він nозначавса rоловно 1 Німt"ччнні. 
Хоча німеuькн~'І поет Гt"рдер прн кінuі 
XVIII віку пнс11, що Рнмська Цt"рк111 
по.~ібна до руіни, :i якоі годі внкресат11 
нове життя, то він однак пом11лнвся. 
Щоправда, і.1юмінізм, секулярНJаuія, 
тощо пошкод11ли; все таки європе11ське 
католиuво мало си.1у ож11внтнся і проя· 
витися головно серt"д німuів: 

Реrенсбурськн~'І владика Іван ЗаіІлер 
зб11рає коло себе гурток внзначннх като· 
пнцькнх осіб, і тнм приводить до ожив· 
лення катш1нцькоrо дvха. У північні~\ 
частині Німеччини мюнстерськні\ гурток, 
під проводом Ама.1іі Галіuін та визна•~· 
ного педагога Бернарда Оверберга, за
ливають католнuькнм світлом круги сво· 
іх впливів. До того гуртка належить поЕ'т 
навернннеuь Люпольд Штольберг тз 
браття Максим і Клим фон Дросте·Він· 
шерінг (обидва князі Церкви)_ 

У Відні (Австрія) коло св_ Клнмt>нт:~ 
Марії Двожака, редемпторнста та апос
тола Відни, творнтьси романтнчн11і\ гур· 
ток, до якого належать: Фрндрнх ШлЕ' 
гель, вепнкн~'І проповідник За:.:арія 8Е'о
нер, етно.1ог Адам Мюллер та Маляр 
Пилип Фаі\т. 



У МогунцІі рtктор сем111арІі Бруво 
Ліберман створІІН ко.10 се6е цілий rурт 
ентузіастів, що оnісл1 з1сіл1 на а.паднчн.t 
престолах (Андрій Ресс, Микола Вайс, 
Іван фон Гаіссель). 

Коло фраАбурськоrо університету r.1 
видавництва Гердера в Браісrав пра· 
цюють nлодовнто для Церuи о. ААьбан 
ШТОJІьц та Іван Гірwер., 
У баварськім Мюхнені збнраІОТІІ'І 

науковці та nнсьменннкн (FІоснп Геррес 
Іван А11.ам Мюлер, д. Б. фон Ганеберr). 
Між українським наро11.ом також зна.,0-
.11.нмо поетів романт11чноrо н.апр1м11у, Щ;) 
визначаються ре.,іrіАніст~о: Тарас Шеа· 
ченко). 

CycnLtwie' llllТ8u• 

В ХІХ віці з розв~nком 1инаході1 т1 
машннеріі\ і упромнслОL1енн1м краін 
наста~ нове ПИТІНИІ, а це робітниче, чи 
краще, заr1.11ом суспільне. 

Нама~аючись роз'1затн ІЮ311Тн1но •І<? 
гірке положенн1, робітники почали у11111· 
•ати самочннногt> rпротиау·nротR 8ИІІО
рнстува11,111 іх праuед111111~1и: Вимаrалн 
бІльwоі плати! та аідооаі.Аиішоrо трак· 
ту11ин1 іх та іхнtх родин. Вхоnилнс1 і 
за страі\1111. 8pewтt, почали творити своі 
робІтн11оq спі.11111-сиидикатн. 
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0J.H8'1(.', ці су:-..ні ВІІМОІ'\І трt'ба було 
вбрат11 11 якусь жнттє11у систему, що~ 
.1а іі заt·11.:~.амн вн/'юрюв;ни робітннкам 
кра~· Д<hІЮ. До ІtЬОГО ІІJН.1Н<;.М соціяліст11 
та кому11іс111. Об11.111і ці концепції спнра· 
ються на теорії борuтьб11 к.~мс. Щось як 
у .1ki старі дt'рс1.1:1 нцуть, а на їхніх 
тру11ах 1.111рост:1ють нооі. 1301111 бt'руть пі.!1 
унаrу мора.1ь1юrо боку ІJ соція.~ь11ім ПІІ· 
т;1н11і, бu іюгu р11"11"1чють .1а ман'ріа.11с
тнчннмн 11рннц11па~111. Одн11м із н:111Сіі.1ь· 
ших тсорет11кі1.1 ціt'і с11сн'мн це Маркс -
німецьк11й ж11д. Соція.~із~ домагається 
удержавлt'ННЯ продукціі та усуспільнсн. 
НІ\ підприємств. 
До С}'пІльноrо питання нзя.~ася І Цер· 

ква, ч11 краще, хрнстиинн. Одим із ВИЗ• 
начніших діячів, що намагався зменши 
т11 нужду промтаріяту - ue Фридри-. 
Азанам, що організує віцентинські кон· 
ференціі. В загальних рисах для суспі· 
.11ьноrо п11тання 11р11служився Адольф 
Ко.1пінr (нім('ць). Він то поставив !ІСІ· 
ду, що для покращання соцІа.11ьиих вІА· 
носнн треба відповідно внхо11атн 
дітей, 11чнн'.!Іt11, 6аІькі1.1 та громадам. 
Знову єпископ Є:-.аануі.~ фон Кеттелер 
11амагаєтьс11 nо.~іnшити }'hІОВННН робіт· 
НН'ІИХ шарів. За ТІІМІІ самочииними nІА· 
прИНІІТТІІМН НІ соці11.11ьнім по.а( прих?
днть авторетативнні\ голос Церкви. 
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Cвoin С\'СПіл"ну АОКТрІІиу ПОАІІ ІОІІІ tІІ
uнк.~ікоІО л" •• ХІІІ niA НІ3ІІО•• cPer\'!111 
11ов1рум-Но11нх nор1дківа " 1891 р. Пі~ 
ніw іі .:І.ОПОВНІІf Пій ХІ оІ(в1і1.р1П!3ім~ 
анно - Сороковоrо рuкр, а .хтанн~.о 
nрнмtнІ!Оt' церковиІ JaCIAH .... НОВІІ ні.• 
часів nокіІІннА П1n• Ів111 ХХІІІ 1•1щ1111..1і 
кою с,\\1т11 А вчител"111•. 

Дn ро.tв'11зкм \."t.IUiІL11>нoro ІІІtТІННІ Іt.\11 
nис11 теж І ур11дн, акі 11оч1ст1t 11рнйІ811.1r" 
хрнстНІІНСЬІ(і UСІАІІ, " ПІІЧІСТІІ І 1n 11 

І\\JІt.Шостн - ·~uі11.1істнчні. 1uo ма.1С " •. 
КІТІ> t•11iльlfnro 3 ЛІU!І.СЬК\111'1 1"ЇJ.lfl("T'n Гf'('· 
ІІІ а ІІ."ІІ. ак JІIOдt'J\ і Jirt'N f;tнl(ll ,. 

у H:t•' 1:~.:ni.1:.н'l!t ;J~ІHllllflt .tа11ІІL1ІК• 
теж с1111щ~ник11 1о1нтр Ан.:~~й Шt'U'!IU"· 
кнА ПltUll! про слрИСТМІІКьКу роботу• " 
npo соці11.11стів, а сuщеиики nun11p11Dт" 
один із н1Абі.1~.wнJІ х.11ібоJЮбс"к111 стр.1-
Аків у світі, ruA у Г1.~11чнні 1903 р. О.11111 
Із найвнзначніw11.1 еко11о!tісті1 - це о. 
Тнт ВоіиароеськиІ. 

Тепер cycnl.111>11t' ПМТІІІНІ ~ ю y11-
r11 :1рмстu11са.х1 n1рті1 - ХрІtТ111мсьао
Деwократn11а Парті• (• ІтuІІ. Німе.••· 
ІІ, БмwЩ. 

ц.,...1"w1м 

Дtр••м .ао Цераu" •• 3ІІМІЮ. .,.. 
ІО8ІІ аІІdІ рЬІІО СТІІІUК~ 111..-tlL~ 
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вороже (риwська Іwперіи); пізніш прикз
ио (середньовічч11); hарешті, в наших 
ЧІСІІJ!, баіІдужt. 

Новітнє навчанни про стосунки Ц('рК· 
fllt та держави накрt>елнв Л('в ХІ 11 ('НЦН· 
кл/кою сІ !.ІІЧІ"ІртаЛ(' Uei ·-- Б('зо1ертне 
Божеа J І лнстu11ада 1885. Іі :~міст: Боr 
передав 1·rар11нни про людеіІ двом вла
д11111 · духовнііІ і снітськііІ. Пt•рша !іО Бо
жих справ, друга ·- до Jемннх. Кожн1 
t наіІ11нща 11 своїм поридку. Однак, у 
1:превах і духо11нн.~ і ман•ріялннх Церк
ва є внш11. м" душа вища 11ід тіла. 

" ·~учаснІіІ добі стосунки сцеркнз І 
держ11ва• nолаго;1жуІО9ь~·11 при помочі 
т11к зв1ннх конкорд11 гів. 
У середньов1ччІ Церк1111 мала 11п.1нв на 

світську владу. Тільки в новітніх, бе1· 
божннх часах прніІш.10 до розділу 1111і'К 
тнмн двома владами. ,\\ісцями то світ· 
ська влада взагалі не nрюнає духовної. 
мк це було :ia масонів у Франції та Пор
тугалії, за rітЛ<'рівців 11 Німеччині. тепер 
під большев11камн Тут Церкві запере 
ч~ть навіть са1.1е існування Церкви НІ\ 
духовної спільноти. 
В .11ібера.11ьннх системах Церква м1є 

досить змоги про11в.11итн себе. Держава 
до неі не втручаєтьси, навіть часом І спо· 
waraє. Уважає Церкву за товариство, 11.
І'ОЖНе інwе, що може законно оро11в.11•· 
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ти СІОІО АЇІІJІ•ність. ПрІІJІІ, І т1dІ .1іdе
рІJІЬИІА Atpж11t всі реліrіі с nрІJНІІІі і 
Ut' Bt'Ae до інАнферентнзму. 

ВЕСНА НЛРОДІІ 

1848 рік приніс Евроnі ноеу иверІD~. 
1і ЩЮ38ІНО UHN рІЗОN СІеtІІОІО ІІроАіІ•, 
6о на місuі старнх iмnepii'I nоч11111ІОТ1о 
поставати наuіонаJІьні держ1111. 
Між ними прокн41nьс1 А Іт1.11і1, ао 

скла4а.11ас1 з кі.1ькох су1еренн11:1: 1ер•1" 
між ними, з папськоі .11ер•11и. 
Об'uнанва ІтuП nоч1лос11 1 ni~. 

з Піємонту, і 1860 року іт1.11іІuі 1i16tip.1· 
ють віА Папи білwuіст• nос\JІостеі, .1111-

шаючн тільки ри111с1о1.у nроаІиціІD. Т1 
за 10 років знову nриІQJІИТЬ АО ІІОfНИП 
діА і Папа ПііІ ІХ С'rІЄ 1'І3lltN Ватик111у, 
аж заледве за Муtо.,інІ 1929 р. П1n1 от
рн!ІІує мінІ11турну ::1.ер•11ку - 81rик111. 
На ІбсрІ~'ІсьвІ111 nІ-троеІ 1 Есn1ні'і, 

яка на початку uієі J.обІІ ма.,а І111nерІІО. 
де· сонuе не заходи;ю, абКІІfТЬСІ І CL•V 
масонері1 ТІ nрИХОАНТ• АО стр1ти 11111· 
же вrіх американських і азіАськп КО.Ю· 
ніА. В ХІХ віuІ като.•иuтво 1 uiA Аержа
ві мусіло терпіти JІ.есnоти.w .11ерж111. 
Н1nочаку uьoro віку, no 1нт11uерков11111 
t'Іоротьбах 1919 року, ІСОро.ІІ• Л.11 .... 
ХІ І noc11qyє кра І Пpte1nowy Ctpwo 
Ісусе. Те І 1931 роцІ SIJOUIDl)T• ... ..., 



маркснетн. При~одить до rромадя11ськ1°і 
вІімн ( 1936-1939). Тепер во.11оді€ в І:.\:1 "· 
ніі rен. Франсіско Франко. - ~ Пор1у· 
rаліі вІд Марксіза Помба.1 (1775) аж -LO 
1926 року панують масони. Пранда, доu 
rолітнііІ диктатор ОлівеІІра Салазар. ' · 
111 з1трнм1в в конституції ві.докрем.1(' 1 ' 1 

Церкви від держави, то всетаки став1п~.

ся до Церкви прихильно. 

)' •puцJi 1906 року DрНІОАИl Ь до ra· 
анка.11ьноrо розділу міІk u.ерквою і дl'р· 
JІІаІІОІО та до конфіскати церковних діб;~ 
(вартости понад 300 мІ.1ьярдів франків). 
Проr11ано чимало 11е1щів та св11щен111іі, 
з краю. По П('ршііІ вііІиі приходить до на· 
в'1вання диплом атнчнкх стосунків, а no 
apyriA, за п рез. Де Галя, Церква зд• 1/'і1 
Іаf щораз більші вnлнв11 на громад1111. 

Варта згадати ще А npo nept'Cл. 1у· 
аання катол11ків в Мексм•у. Від nоч;- ·!і.і~ 
ХІХ вІку ведеться в тіА краі11і боро• 1..(-·1 
sa вnл11ви двох стороинuцтв ко11сер· 111<

~ів та масонів. А по nepwi1i оІі\11і 1 :•11\ · 
wло до кривавого nерес.~ідунанн" '• 
8'рез"Аснта Ка.меса (1924· 1928). 1 11"~ 
'NIM поволі ВСПОКОІОfТЬС8. 
У БразилІі ж Церква зразу діл11ть 1" 

JtІO тоі в ПортуrалІі, а пізніше nс:'р•·1ю 
t№Ть хвилю масонськ11r. nереслІдув.111" 
(tрешт fПНСКОПІІ КостІІ r1 Фре-А ВІта.,:1) 
·6улн 7еж nевнІ тертя н ЖетулІя 811,1-



raca J.1pyra с1Іто1а 111111). Темр Uерк· 
аа стаІть чуІІно на сторо•І np1poAJІOrO 
права робІтннкІ1 7а Х.,Іборо61а, .10 ... 

бразилійський обнаатиь ще не 40ріс 'І.О 
такоrо свідомоrо катОІІнцт11, 11е нL1е
жалос11 б йому мати! 
З розвалом царської Росіі 1917 року 

здавалос11, що прнІІ.1е Ао w11po1oro оро
ннканн11 католицтва 1 цій великіІ краї· 
ні. Однак, больwевиw.ка реао.1~оці1 3а· 
морозила асІ на.Ііі. Хоча 1 »u рош 
процвітае в Украіні У1раїись1а Аnоn
фальна Православна Церuа. 3 оауаааі· 
єю захІдніх земель У1раі111 та сатuітіа 
Католицька Церкаа nере•иам аел1111іі 
утиск. Внзнача~отьс1 І тій борсn~.бі Ка· 
рдннал Стеnінач з Заrрибу і те• Кир 
Лоснп СліпнІІ, що 1 .ІІІDТЇІІ 196.1 ро.у 
11ер11у1 до Риму. 

Церк1а І "паста •80801• Е1,... 

. У Німеччині, 301рема 1 Прусії, стаІІО
внще католицької Церкви не було 11і10-
.111 :1JI\ надто завидне. Терт~ мі• Церк· 
вою і державно~о влцою Німечннн сте
пену11алнс11 1 такім nор1дку: 

І. Справа мl111uu noapy•. На nочат· 
ку ХІХ віку п руський УРІІА чисто проте· 
стан ·ськоrо noкpoio на11аr1к1 UlfCТH 

навІт , у реиаІІСWІІU о6ласт11 (Рна11І1, 
Вtе:т•. алі•), 111 бу"11 1по11І ІІТОІІІІ&NІ, 



ст1риіІ пруськ11іІ s1кон про міwаиІ ПОА· 
ружж11. 0Ан1че зусилл11 пішли намарне 
31вА11кн спротивові кільиськоrо архиєпн. 
скоп~ Климента Августа фон Дросте· 
Фішерінг1 та католиків. 

2. По внгранііІ віАні прусаків з Фран· 
цltio ( 1780-1 рр.) сзалізннА канuлер• 
Бісмарк іІАУчн за наuІоналістнчно-абсо
л~отнстською течією намагавс11 створнт11 
Аержавну uеркву. Ясно, що Церква ка
толнuька не nоrоАнлася НІ такі зазіхан
ня. Канuлер почав тоАі кампанію проти 
АУХОвенства, що іі прозвано с11у.1ьтур· 
•••п•• - культуриніІ біА, але бііІ цеіІ 
повернувся АО своіх Ін\ціяторІв невАачею. 

З. Останнім маневром проти Церкви 
і то. грізним був аиступ нацистІа Гіт пера 
з своїм расовоrерманським вченням, яке 
розробив Розенберг. Свастика-гаковиІІ 
хрест завзято кннувс1 на Христового 
хреста, але теж програв і сьоrоАні в За
хідній Німеччині панівною є хрнстняись· 
ка партія під проводов канцлера Конра
да ААенавера. 

П1п11 остенн.оІ conl .1Іт 

Папа ПіА ІХ, що то проголосив АОГму 
Непорочного Зачаnя, канонізував са. 
йосафата (1867 р.) і назначив Карднна· 
лом Митрополита МихаАла Левиuькоrо, 



11Іс ••рест .JІ •ресто111• І 111peurт1 ст•• 
1'11.Jием Ват111.1иу ао u6pa111i Роу r1· 
рІ6ІЛАJІІІЦ811111 1870 р. 
л" ХІІІ сусnіА•НІІW.&111 П101 ІЇ.ІО· 

мнІ своеD еиІUІLІ\Juмо сРеру11 Ное1-
рум-Но1u aopu..iP, .Jpetopмyu1 ОО. 
ВасилІаи 1882 р. т1 1U111•u Кар.ІІІU· 
лом Мнтроао.ант1 Сu...:тр1 Се116р1-

. товича. 
Са. ПІІ Х це П1nа Пресаnоі Єuа

рtктІі, ЩО Ао.JІІОІІІЕ Aln11 1aн1kaopwe 
І частеnІІР DРІІСТ)'П8rІ АО rос1111м.оі 
Трапези. Для y11pai11R11 811 АІС nерІІІD· 
ro епископа • ЗдА - К11р Сопра Ор
тниськоrо ЧСВВ (1907 р.). 
Ще бІльw11м прuтелем у1раіиці1 буа 

Папа миру Іем.Іаат XV, 1 ПІІ 11 -
ае творець сКатолкцuоі АцІі•. - Ве
ликі 3аслуrн АЛІ с1ІтоІОrо 1111ра І АЛ~ 
піАиесенНІ DР«Т••У Uерк111 1011.1111 
ПІІ ХІІ що то АЛІ у1раі11ці1 стІОр111 
повну украіисuу 11нтроnо.,ІІО ПОJІ ІІІ· 
териі<оІІ у КІИІАІ. 

ПомерJІ•І ooro року (3 11ер1111 196ЗІ 
1... ХХІІІ 1113ИІ'ІІСІ 3ІІІО'ІІТІУІІІІІІ811 
І 111стuн11111 оронде1111111 11-ro Ват11 
11111cuoro Собору та npaцeio .11.л• с1і-
7О8ОІ'О мвра, " аю orp1111111 1111Іть 
ІІІІІРQ8У 111ropoAY с&алsаь. Д.11 у1раін
аІ1 spo6•• АУ•• баrато, СТІОРІІWІІ 
88188 ІО кіа CJIYllUllUI І ІLІWІіІІ 



сеітІ елеснІ церковно-обрядові о.:~н111і 
ui. Ві11 теж мав .1аску побач11т11 11а 110.1і 
е себе в Ватикані нашого М11тр. Іlо
снпа С.1іпоrо, що по 18 роках ІІ('Во.1і 
1.11іг прибути до Вічного Міста. 

Нововнбрвн1111 Папа Павло VI t· )'• 
нем Пія ХІІ·го і на\1агається д.:1.1і вес
тн якна~кращс корабе.1ь Хр11сннюї 
Церквн. 

Hawl часи та Церква· 

Наша доба оиказуf по11аж1111іі 011.1 
у хр11ст11янськім ж11тті. 

Середньовіччя в1tяв11ло вс.1111\у с11.1у 
Христової вір11 і иа грані звороту u.ii.1 
стоїть Італі1kьк11іІ поет Д:~нн· ( 1317 
р.) зі своєю сБожсською Комс.~ією•. 
Приходить до 1517-го року, в я11:ім 
наступає наявниА ро1лам і ui.ixiд гер
манського світа з в11ступом Март11на 
Лютера. Далі ще посуваються масони 
(1717 р.), які не тільк11 що ожс моі!-.рr, 
безкарно діят1t між ч.1Р11ам1і ltc-pi.;nн, 
але ще А 11ак11даютьс11 і 11<> 'a\tt r.c.i!-.,· 
ство Ісуса. вводячи культ сніт:~ чн i;p:i· 
ще наRіть сатани. 6ольшев1щька 11евол~<•" 
цІя (1917) Rідрнвас мас11 .1kJ!1t·1·1 і 11j.: 

Бога, ставлячи на 11ресті.1 (>С.•(><>ж1111 1 • 

матеріа;1ізм МОСІЮІКЬКОГО ЇМІlt'рія.·11.і\4\ 
Од11аче додатне на полі Цc11i.u11 цr 11~· 

ЛИКНЇІ 3рІст папсь11оі по1аrи. І Іі 1\0.'І Іі ..(<)· 



сІ не ЧRCJIRJIИCll ТІК 3j СJІОІІІІІИ РRІІс•••" 
Архиєреїв, як оце і1 nо1іІни1111 ПісІІІ 
ХІІ І Іваном ХХІІІ. Проби11nw:1 нове 
обноuенц Церкви католнw.аци opra· 
нізація!оІн, повстанням світс~.кмх інсти· 
тутів, •KІTOJ\HUbKOIO акuіЕІО•, ІІІОСТОJІЬ· 

СТВО\І мирян, ВП.1НВ0'4 ма С)'СDіль11е •·· 
тан11я в світі. Широко розроста~• 

мІсІіІна nрац11 чіж нарО.lІ!ІИ (Азі1, Аме
рнка, Африка та Австрз.1ія) СІІавІ 8'р•· 
.11.н наб11рають обшару і перенос1тw:1 на 
нові зt•млі. Пр_и тім ви.1оиІОЕТw:1 рр Ja 
ВСt'.1снською Церквою-еку111еиіз1о1 і аиве 
намагання пр11й111 до сnі.1ьиоі 111ови між 
ріJи11мн хрнстн11нськнмн віровкзнанн11&u 
та врешті і, 11.ав би Бог, до одности віри 
11 різноті обрм.~ів та звичаїв. 

Навертапьсн .з.о к;s_то.1нцтва nіJнішм.·t 
англійський карднна.1 Ню!'tІеН, а шве.з.с~· 
КІІІЇ ЕПИСКОП Ерік Мю.1.1ер J наrодн ВЇ.1· 
відик кельськоі кан·.:~рн 1948 з np11вo.1V 
її 70-річчя заявив, що по скандинавських 
церквах сотки протt>етантськнх nаспор· 

тів прок.11зують що.~енно католицький 
часослов. Рівнож і !'tІіж првославннмк 
украінц1мн є сильна тенденці11 пgвороту. 

Напр. журнад •Україна і світа, до дуже 
поважно трактуньс11 справи цности з 

1-'нмом. 



-···-np11&I lt'"r• \' Ст.n1111 Toм1111l•e1iico 
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умІІІмІ rn1111nн r 1уп1 1~1111юп1 M111r1111n1111 
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