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ВСТУП

ЮРІЙ МУЛИК-ЛУЦИК —
МИСЛИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ДІАСПОРИ
Настав час, коли лихою долею вигнаних колись кращих синів і дочок
України на скитання по чужих країнах, можна і треба повертати на рідну їм вже
незалежну від московського колонізатора Батьківщину — в Україну. Дехто з
них не дочекався цієї хвилини, а дехто не дожив до того, щоб взагалі
довідатися, що Україна стала незалежною і що для неї вже можна працювати на
Рідній Землі, не виснажуючись по не так привітних закутках чужини. Хоч тій
чужині треба бути вдячним за те, що вона приютила і зберегла багатьох
вихідців з України, більше того - навіть дала нагоду працювати для збереження
своєї української духовності й наснаги боротися за визволення своєї
незабутньої Батьківщини - України.
Одним із тих, хто не дожив до тієї благословенної хвилини, щоб почути,
що Україна стала незалежною, був Юрій Мулик-Луцик. Не звичайна людина,
з робочого люду, а доктор філологічних наук, пристрасний працівник у царині
науки, національного освідомлення, культури, зокрема релігійної історії і
думки.
Юрій Мулик-Луцик, син Олексія і Ксенії з дому Найчуків, народився 31
грудня за новим стилем в 1913 році у селі Татаринці (потім - Веселівка)
Кременецького повіту на Волині. Початкову школу він закінчив у Матвіївцях, а
середню - у приватній Українській гуманістичній гімназії С. Міляшкевича в
Кременці. Отримавши матуральне свідоцтво в 1933 році, Юрій того ж року
вступив на навчання праву й суспільним наукам в університет Стефана Баторія
у Вільні, вивчаючи тут переважно теорію і філософію права. Потім він
змістився на славістичні студії і став учнем відомого німецького славіста
професора Ервіна Кошмідера та теоретика літератури професора Манфреда
Крідля. В ці роки з’являються його перші літературні оповідання «Орач»,
«Буб», «Воєвода», «Ведмідь Лютий» та інші.
В 1936 році Юрій Мулик-Луцик перебирається з Вільна на славістичні
студії до Львова. В той час в університеті кафедру української філології
очолював професор Ян Янів, який відомий своїми дослідженнями апокрифу
«Мука Христова» кінця 16 століття, «О вічності пекельной» кінця 17 століття
та ін. Основну увагу, навчаючись у Львові, Мулик-Луцик зосередив на вивченні
питань психології та філософії літературної творчості у професора Р. Інгардена.
В ці роки з’являються його нові нариси - «Каїн», «Жах» та ін.
Оцінюючи навчання у Львівському університеті разом із доктором
Костянтином Бідою і Юрієм Муликом-Луциком, Ярослав Рудницький у своєму
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некролозі з нагоди смерті останнього зазначив: «Бл. П. д-р Юрій Мулик-Луцик
був одним із трьох канадських професорів-славістів, алюмнів Львівського
університету з-перед Другої світової війни. В 1979 році відійшов у вічність св..
п. д-р Констянтин Біда, у 1991 р. д-р Мулик-Луцик… Всі ми пройшли «тверду
школу» професора Яна Янова, який між війнами очолював кафедру
україністики у Львові. Усі ми мали добрі основи для наукової і педагогічної
праці власне через високий стандарт і вимогливість не тільки професора Янова,
але й інших професорів Львова того часу. Д-р Мулик-Луцик — єдиний між
нами — мав ще привілей бути слухачем професора Романа Інгардена —
філософа й теоретика літератури світової слави. Студіюючи у Львові, д-р
Мулик-Луцик не міг пройти мимо етимології й ономастики й це відбилося
пізніше на його наукових зацікавленнях».
На третій рік славістичних студій у 1937 році Мулик-Луцик перевівся зі
Львова до Варшавського університету, де в 1939 році закінчив навчання з фаху
слов’янської філології. Темою його магістерської праці була «Західні впливи в
українській церковній драмі». Супервізором його в цьому був професор Роман
Смаль-Стоцький. Юрій Мулик-Луцик був серед тих чотирьох студентів
Варшавського університету, які одержали найвищу нагороду Міністерства
освіти Польщі. Магістерську працю «Генетичне відношення української
церковної драми до польської» робив у професора Р.Смаль-Стоцького.
Тут він також був редакторським і деканським стипендіатом. В роки
навчання його зарахували до групи інформаторів-інструкторів при кафедрі
слов’янської філології. Мулику-Луцику було надане право заздалегідь брати
участь у докторському семінарі, а з врахуванням його критики соціологічної
дефініції мов, він був допущений докторизуватися впродовж лише одного року,
а не протягом двох як звичайно.
У Варшаві до початку Першої світової війни Юрій Мулик-Луцик зміг ще
протягом трьох років пройти навчання слов’янській етнографії. В цей час він
належав до української студентської корпорації «Запоріжжя» та до членів
редакції наукового «Волинського Альманаху». Влітку 1939 року Мулик-Луцик
працював на Поліссі серед поліщуків, збираючи матеріал для задуманого ним
до написання роману про них.
Війна застала Юрія Мулика-Луцика у Варшаві, де його, як кадета
Варшавського полку Академічної легії, було мобілізовано для оборони міста.
Поранення, одержане ним при цьому, позначилося на його здоров’ї на всі
наступні роки життя.
Під час Другої світової війни Юрій Мулик-Луцик брав участь в
організації українського шкільництва на Холмщині, зокрема учителював у селі
Липиги. З 1944 року був викладачем Українського Народного Університету в
Криниці. Згодом він стає постійним зв’язковим між Варшавським
митрополитом Діонісієм та його Адміністрацією в Україні з центром у місті
Луцьк, яку тоді очолював митрополит Полікарп (Сікорський). Мулик-Луцик у
воєнні роки брав участь в роботі Українського народного університету і в
збройній боротьбі з гітлерівцями і більшовиками.
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Одружившись із Валентиною Бронітенко в 1943 році, Мулик-Луцик
виїхав з Волині до Львова, звідти — до Варшави, Праги, а під кінець війни - до
Мюнхена. Проживаючи в післявоєнні роки тут, він під науковим керівництвом
професора Юрія Шевельова в 1948 році докторизувався на основі дисертації на
тему «Психотранспозиція в українському синтаксисі». Тоді ж був запрошений в
цьому місті на посаду лектора в Українську Богословсько-Педагогічну
Академію. В Академії він викладав курс «Психологія мови на службі
релігійного культу».
За студентських років у Вільно, Львові і Варшаві Юрія Мулика-Луцика
називали сковородинівцем. І це не тому, що він мав такий стиль життя як
Григорій Сковорода, а насамперед тому, що ще й мав подібний йому спосіб
мислення. У Львові Муликом-Луциком зацікавився відомий український
філософ Микола Шлемкевич. Професор навіть спонсорував деякі проекти
молодого науковця.
Докторську дисертацію «Психотранспозиція в синтаксисі» виконав у
професорів Юрія Шевельова (лінгвіст) і О.Шумила-Кульчицького (психолог) в
УВУ в 1948 році.
Хоч окремим твором свою філософію Мулик-Луцик не подав, але він
виразив її в різних меншого масштабу творах, зокрема в різночассі у статтях в
різних часописах і збірниках, у своїх виступах на конференціях. Вони,
зрозуміло, від цього були відмінного поточного, не раз навіть полемічного
змісту, останній залежав від вимог часу.
В грудні 1948 року сім’я Муликів-Луциків переїхала до канадського міста
Вінніпегу. З перших років прибуття на канадські терени пан Юрій заробляв на
хліб фізичною працею. Потім він почав працювати вчителем латинської і
французької мови в середній школі Колегії св. Андрея. В 1951 році був
запрошений викладати на Богословському факультеті цієї Колегії. Викладав на
Слов’янському відділенні Богословського факультету філософію, логіку,
психологію і соціологію. Водночас із зайнятістю викладацькою роботою,
Мулик-Луцик надавав допомогу професору Ярославу Рудницькому у розбудові
відділу славістики при Манітобському університеті. Проте найбільше йому
прийшлося працювати в канадські роки довготривалим редактором органу
Української Греко-Православної Церкви Канади «Вісник», календаря «Рідна
Віра», «Нового Літопису», видання Богословського Товариства імені
митрополита Іларіона «Віра й Культура», часописів «Канадійський фермер» та
«Український Голос». Водночас Юрій Мулик-Луцик активно друкувався і в
інших виданнях. В ці роки написані ним три наукові праці, а саме: «Духовий
портрет Ольги Кобилянської», «Старо-церковно-слов’янська мова як мова
релігійного культу» та «До методології назвознавства». Прилучився до
організації Української Вільної Академії наук (УВАН) в Канаді, був
редактором клубу Української книги, який очолював Іван Тихтор.
Основним надрукованим науковим твором Юрія Мулика-Луцика є все ж
великого формату і обсягу шеститомна «Історія Української ГрекоПравославної Церкви в Канаді». Співавтором перших чотирьох томів значиться
отець-доктор С.В. Савчук. Але є офіційні документи, які засвідчують, що він
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уступив авторство книг Ю. Мулику-Луцику, а для себе залишав лише технічну
сторону з написання їх — підбір першоджерел для опрацювання їх МуликомЛуциком. Із-за недуги і скорої смерті архипресвітера С. Савчука в серпні 1983
р. останні два томи Мулику-Луцику прийшлося писати без його допомоги.
Відзначимо тут те, що доктор Мулик-Луцик не вважав названу його
працю «Історією», а скоріше матеріалами до історії УГПЦ в Канаді. «Історією»
цю працю було затитульовано лише на вимогу консисторської комісії, яка
займалася адміністрацією цього видання. Мулику-Луцику не вдалося дописати
шостий том видання, хоч матеріали до нього ним й були підібрані повністю.
Особливістю «Історії» Мулика-Луцика є те, що її автор часто в поданому
матеріалі виходить за її назву — терени Канади і розглядає проблеми
прийняття і поширення християнства на просторах Русі, мотиви його
запровадження князем Володимиром саме у Візантійському варіанті, розвінчує
підступність Московського Патріархату з поглинення ним Київської
митрополії, а водночас і з католиків-латинників в діаспорі щодо Православ’я
України, його Церков. Окрему увагу Мулик-Луцик приділив питанню постання
Берестейської унії і викриттю прагнень польської верхівки використати її
наслідки для ліквідації українства, спольщення його. Це ми маємо знати
особливо нині, коли поляки навіть на державному рівні розгорнули активну
антиукраїнську істерію. Тут маємо один незаперечний висновок — ні москаль,
ні поляк ніколи не були дружніми сусідами українців. Нас вони завжди вбачали
собі підлеглими, взагалі чимось меншовартісним.
Поруч із написанням і підготовкою до видруку «Історії», Мулик—Луцик
в ці ж роки написав відомі праці «Велике людиновбивство» (1959),
«Українсько-єврейські
взаємовідносини»
(1969),
«Тернистий
шлях
українського народу» (1969) та «П’ять перед дванадцятою» (1974) та ін. Деякі
праці Мулика-Луцика виходили під псевдонімами — Скаржевський, Олексіїв,
Назар Полин — чи з підписом ініціалами «М Л» та ін.
В 1984 році Юрія Мулика було запрошено на посаду професора-ад’юнкта
Сан-Франциської Теологічної семінарії в Сан-Ансельмо (Каліфорнія). Того ж
року Колегія св. Андрея надала йому звання Почесного доктора Церковного
права.
Мулик-Луцик був громадсько активною людиною. Так, він прилучився до
організації Української Вільної Академії наук (УВАН) у Канаді, яка діє у
Вінніпезі й донині. Він був також редактором Клубу Української Книги, одним
із перших організаторів у тому ж Вінніпезі Товариства «Волинь», Інституту
дослідів Волині і науковим редактором їхніх видань. Презентуючи «Літопис
Волині», Мулик-Луцик писав: «Коротко кажучи, «Л.В.» має бути органом
Інституту Дослідів Волині, наукові публікації якого були заплановані як різні
серії Волиніяни; літературні ж і популярні видання мали формуватися
Бібліотекою Літопису Волині». Об’єднуючи волинян, науковець застерігав, що
«при цьому йдеться не про місцеві амбіції і не про «провансальство», а про
всеукраїнську справу: що менше знаємо про частину України зокрема, то тим
самим менше знаємо про Україну як цілість». І далі: «Волинь, яку у світі
вважають за колиску слов’янства, в українській науці викликала більше
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зацікавлення, як Полісся і Лемківщина. Волинь, де була основана перша
українська академія (в Острозі), де вийшла перша повна слов’янська Біблія і
перша українська Євангелія, де були перші найчисленніші українські друкарні
в період Козаччини, - більше викликає собою зацікавлення в призмі «смачного
волинського сала», і як «екзотика» західноукраїнських земель, ніж у призмі її
великої ролі в історії українського народу. Постання УПА відбулося на Волині,
дальша історія якої була пов’язана зі збройними силами ОУН Діяльніші
волиняни належали до різних національних угрупувань і одночасно брали
участь в різних секторах життя краю. Волинь — країна Лесі Українки, Уласа
Самчука, Оксани Лятуринської й Галини Журби — трактується так неначе б
вона існувала лише на маргінесі сторінок історії України. Безумовно
відповідальними за це є самі волиняни».
Книжкова друкована спадщина доктора Мулика-Луцика не надто
завелика за кількістю праць, але не за їх друкарським обсягом. Проте за час
своєї редакторської праці науковець залишив у різних журналах і часописах ще
непідраховану, а відтак і неопрацьовану велику кількість статей не тільки
наукового, а й залежного від вимог часу інформативного чи полемічного
змісту. За змістом його праці можна поділити на лінгвістичні, літературознавчі,
історіософічні та філософські.
З часом Мулик-Луцик став незалежним дослідником. Як філософмислитель, він належить до тієї традиції української думки, що загалом є
антропоцентричною. Він концентрувався більше на телосі — на меті життя
людини, із використанням у своїх міркуваннях принципів аксіології та
екстровертної сублімації. Специфічним філософським баченням МуликаЛуцика була антропотелеологія, що концентрувалася на питаннях життя-буття
людини у світі. У цьому філософському прозрінні перед людиною — як вічна
мета — стоять високі аксіологічні, а відтак тільки позитивні якості — правди,
добра, спокою та суб’єктивно інспірованої творчості. Тут уже сама активна
воля-стремління до тих якостей сумблімують людину — підносять й
облагороджують їх. Очевидно, що тут найвищим завданням людини є не її
егоїстичне, а альтруїстичне самозбереження. Людина при цьому постає
високоцінною, бо ж є істотою божественного в задумі. Науковець звертає увагу
на проблему релігійної волі та пише про гін людини до блаженної, тобто
сублімованої вічності. Але все це розвивається в гармонії життя окремої особи з
безліччю собі подібних істот.
Якщо в українській традиційній філософії з її концентрацією на
«внутрішній людині» помітною є суб’єктивна інтровертність, то в МуликаЛуцика з його концентрацією на телосі — на проблемі мети життя людини опромінюється
й
розвивається
широка
аксіологічна,
сублімована
екстровертність, яка, хоч і виступає з позицій індивідуального суб’єктивізму,
все ж проектує людину в царину безмежного телосу — широких
альтруїстичних можливостей — до висот світу божественного.
Як зазначалося нами вище, окремою працею свої філософські
розміркування Мулик-Луцик не видрукував, але висловив їх у різного роду
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меншого масштабу статтях вміщених в різних часописах чи збірниках, та його
доповідях-виступах на чисельних наукових симпозіумах.
Ось такою й була суть філософської думки — і самої таки душі цієї
безпретензійної, скромної, хоч подеколи і пристрасної людини — доктора Юрія
Мулика-Луцика.
Вартою уваги є етимологічна спадщина Юрія Мулика-Луцика. Професор
Рудницький на Шевченківському святі 1954 року зазначив. що Мулик-Луцик є
«єдиним славістом українцем на американському континенті, що проводить
дослідження мови під кутом психології». Науковець виявив себе як етимолог
передусім у редагуванні і в своїх доповненнях до «Етимологічно-семантичного
словника української мови» Івана Огієнка — митрополита Іларіона.
Маючи багато статей в різних виданнях про походження і первісне
значення слів, Огієнко так і не удосужився видрукувати це окремою книгою. За
видрук «Етимологічно-семантичного словника української мови» взявся після
смерті владики в 1972 році діючий в Канаді Інститут дослідів Волині.
Редактором Словника було визначено Ю. Мулика-Луцика. За його «редакцією і
доповненнями» вийшло друком три томи праці до букви О.
Праця Мулика-Луцика над Огієнківським етимологічним матеріалом не
була легкою. Насамперед треба було технічно розібратися у величезній
кількості клаптиків паперу й карточок із гасловими словами, серед яких у
багатьох не було пояснень, а були тільки «реєстрові слова» для майбутнього
опрацювання. При багатьох гаслах не було «референцій до чільних
етимологів»» . Треба було їх відшукати й добавити. Інколи треба було додати
порівняльний матеріал із сусідніх слов’янських мов, переважно польської і
російської, а також приклади із фольклору, діалектні відповідники та ін.
Найбільшою заслугою Мулика-Луцика було доповнення семантичними й
етимологічними даними «намічених реєстрових слів» без ніяких пояснень чи
посилань на джерела. І власне тут новий редактор Словника виявився
справжнім учнем митрополита Іларіона, подаючи не тільки бракуючі дані, але й
зразково наслідуючи спосіб і стиль передачі покійним первісного компілятора
словника.
Власне доповнення Мулика-Луцика як в ділянці бібліографії, так і
фактичного матеріалу незакінчених гасел ставлять його працю на належний
рівень і вказують не тільки на згадану вище «добру школу», з якої він вийшов,
але й свідчать про його відданість справі і пошані до свого видатного
попередника, історика й етимолога Івана Огієнка.
Ми не ставимо завдання в цьому життєписі переповідати думки
Ю.Мулика-Луцика з приводу прийняття Україною християнства з Візантії,
природи й артикулів Берестейської Унії, поглинення Московським
Патріархатом Київської митрополії, постання в Канаді Української
Православної Церкви — всі вони наявні у видрукуваних нами статтях в цих
вибраних творах мислителя. Ми не станемо також переповідати тут ті колізії, з
якими зіткається релігія й окремі її конфесії в їх бутті в сьогоднішньому
постмодерному соціумі. Складною і суперечливою при цьому виявляється
питання співвідношення в релігійних процесах національного та
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інтернаціонального, про що написано професором низку статей. Вартими
особливої уваги є розмірковування Ю.Мулика-Луцика над питанням
релігійності Тараса Шевченка, ролі митрополита Іларіона (Огієнка) в
збереженні православ’я в українській діаспорі.
Останні роки життя Юрія Мулика-Луцика. — це статус професораемерита Колегії св. Андрея в канадському Вінніпезі. Він був людиною
виняткових здібностей, великої творчої енергії та праці, рідкісної ерудиції
мислителем і оригінальним філософом-релігієзнавцем. Саме це спонукало нас
вибрати й упорядкувати для видруку окремою книгою праці мислителя, які не
втратили своєї наукової значимості незважаючи на те, що вони були написані
десь в півстолітті тому. Найважливішою філософською працею Юрія МуликаЛуцика називають «Філософські й психологічні аспекти ономастики».
Одному із авторів цієї вступної статті — професору-богослову Степану
Ярмусю — прийшлося бути не тільки студентом Юрія Мулика-Луцика, а й його
співпрацівником. Він зокрема згадував: «Я багато чого навчився від нього.
Шкода було дивитися на нього, коли він почав підупадати у силах, хворіти.
Перед його кончиною мені довелося — після 49 років скитань по країнах
Західної Європи і Америки — відвідати Україну. Повернувшись до Вінніпегу, я
пішов відвідати доктора в лікарні. Поділився з ним своїми враженнями, а він
запитує мене: «А який той наш Київ?». Я розказав йому, що міг, тоді він сказав
мені: «А мені вже так і не доведеться побачити Київ…». Невдовзі після цього
він спочив у Бозі. В Україну він не повернувся і не побачив її. Але за свого
життя на чужині він попрацював для неї, її незалежності, винятково багато».
То ж тепер він послужиться Україні своїми науковими працями. Бажано,
що б і вона віддала свою шану мислителю назвою однієї із вулиць столиці його
ім’ям.
Подальше заключне слово тепер написане лише другим автором Вступу проф. Анатолієм Колодним, який з болем в серці пережив нещодавню смерть
свого співавтора — друга/брата (так він мені писав) Степана Ярмуся.
Ми знаємо, що професор Юрій Мулик-Луцик є уродженцем
Кременеччини. Вона дала країні трьох знаних українських релігієзнавців —
Арсена Річинського, Юрія Мулика-Луцика, Степана Ярмуся. Звідти й відносно
ще молодий наш професор-релігієзнавець, доктор наук Олександр Саган, який
науково плідно працює нині у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України. Активно діє в Кременці релігієзнавчий
осередок у медичному училищі імені Арсена Річинського, керованому Петром
Мазуром.
Активно працював роками очолюваний професором Арсеном Гудимою
Тернопільський осередок Української Асоціації релігієзнавців. Нині
промотором в організації релігієзнавчих заходів в Тернополі постає професор
Елла Бистрицька. Гадаємо, що на знак пам’яті знаних релігієзнавців Тернопілля
варто провести спеціальну тематично їм посвячену конференцію. При цьому
має прозвучати тепле слово й про молодого вченого-релігієзнавця із Тернопілля
Наталію Гаврілову, яка п’ять років тому трагічно пішла з життя.
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РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

РЕЛІГІЯ В ЇЇ СУТНОСТІ ТА ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВИЯВІ

1. Релігія без релігії
І) Поняття, яке тут окреслене висловом "релігія без релігії", полягає в
тому, що вже з довшого часу поширюється таке переконання, що релігією є не
тільки факт вірування в Бога, але й факт вірення в дану ідею. Це друге —
поняття (факт вірення в дану ідею), яке безпідставно вважають за релігію,
будемо трактувати тут згідно із значенням парадоксального вислову "релігія
без релігії".
Коли папа Іван ХХШ 1959 року заповів був cкликання Другого
Ватиканського Собору, який відбувся в 1963-1965-х роках, то в ході підготовки
до нього американська газета "Byzantine Catholic World" на головному місці
першої сторінки великими буквами об’явила, що згаданий собор проголосить
війну "найбільшій поганській релігії" — комунізмові. Хоч, до речі, мусимо тут
принагідно засвідчити той факт, що цей собор все ж не проголосив війни тій
"найбільшій поганській релігії".
Коли йдеться про означування комунізму як "поганської релігії", то
вищезгадана газета не є винятком. Таке саме бо окреслення комунізму чуємо з
уст багатьох людей: публіцистів, письменників, філософів, богословів, ієрархів.
З уваги на це треба сказати, що той персонаж роману Уласа Самчука
"Ost", який твердить, що більшовики також мають свою релігію, а саме: вони
мають беззастережну віру в розум, в дійсності не каже нам нічого нового. Він
повторює ту думку, що у сфері мислительства являє собою традиційне
аксіоматичне кліше.
Уживання слова "релігія" для означення вірення в будь-яку ідею має
прямий, не метафоричний (переносний) характер. А початок пересадження
слова "релігія" із сфери вірення в Бога на ґрунт позарелігійної сфери датується
періодом романтизму.
Один із класичних представників романтизму німецький поет Йоган
Вольфґанґ фон Ґете (1749—1832), який, як поет, відомий переважно своїм
твором ,,Фауст" (як мислитель, він головно відомий своїм твором "Правда"),
вживав слово "релігія" в прямому, а не в поетичному його значенні, коли він
писав ось що: "У кого є мистецтво і наука, // Тим самим він релігію вже має".
Іншим класичним експонентом романтизму є Ріоган Хрістоф Фрідріх
Шіллер (1759-1805), що в літературі відомий переважно такими своїми
творами, як "Марія Стюарт" і "Орлеанська діва" (як мислитель, він знаний
тільки як автор "Філософських листів"), навіть вірення в ідею атеїзму називає
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релігією. Про це свідчить ось такий епіграм Шіллера: "Яку релігію я визнаю?"
— "Жодної з тих, що ти уже назвав". — "Чому ж це так воно, — скажи ж!" —
"А це тому, що є релігія у мене".
***
Хоча, як кажуть етимологи, латинські слова "religare" ("зв'язувати") і
religio" мають спільний корінь, все ж таки слово "religio" асимілювалося
виключно у сфері вірування в Бога. І воно є виключною власністю цієї сфери.
Коли послуговуємося даними термінами, то завжди мусимо пам'ятати
вчення грецького філософа Сократа (коло 470 р. перед народженням Христа —
коло 399 p. перед народженням Христа), який поставив вимогу, щоб мовлянин
дефініював (означував) ті терміни, якими він послуговується. Чи, точніше
кажучи, щоб людина з’ясовувала ці поняття, які становлять собою значення
даних термінів.
Пішовши в цьому відношенні слідами Сократа, французький філософ
Франсуа Марі Аруе де Вольтер (1694-1778) заявив, що він відмовляється
дискутувати з такою людиною, яка не хоче, а чи ж не вміє дефініювати ті
терміни, якими вона послуговується.
Вище було сказано, що термін "релігія" (з латинського "religio")
асимілювався виключно у сфері вірування в Бога, а відтак він став власністю
цієї сфери. Тому то, закономірно, це слово, чи, точніше кажучи, те поняття, яке
становить собою значення цього слова, треба дефініювати виключно на
критерії вірування в Бога. І дефініцію (означення) поняття про релігію
християнство вже має з давніх-давен. Тут маємо на увазі той факт, що давній
християнський мислитель Лактанцій (Firmianus Lactantius, к. 260—340), який
також відомий як Луцій Целій (Lucius Caelius), прозваний "християнським
Ціцероном", означив поняття про релігію як поняття про душевний зв'язок
людини з Богом. Це означає, що жодне з тих явищ, які не є душевним зв'язком
людини з Богом, не може вважатися за релігію. Зокрема, за релігію не може
вважатися віра в комунізм, бо комуністи взагалі не вірять в існування жодної
надприродної Вищої Сили.
І ось тут треба підкреслити таке явище, що має характер іронії, а саме:
атеїсти свідомі того, що слово "релігія" не може означати собою нічого іншого,
як тільки вірування в існування Бога. Саме тому вони принципово відмовилися
вживати слово "релігія" для означення будь-якого поняття з позарелігійної
сфери. Інакше кажучи, пересадження слова "релігія" із сфери вірування в Бога
на ґрунт позарелігійної сфери було зроблене не комуністами, а християнами!
II) Чим пояснити той факт, що християни перенесли слово "релігія" із
сфери вірування в існування Бога на ґрунт позарелігійної сфери й почали цим
словом називати непохитну віру в будь-яку ідею, включно з ідеєю атеїзму?
Відповідальними за це є два фактори: 1. етимологія слова й 2.
раціоналістична психологія.
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1. У мовах багатьох народів слово "віра" є синонімом слова "релігія".
Звідси й назва системи християнських догматів: "Символ віри". Етимологи
кажуть, що іменник "віра" має спільний корінь з дієсловом "вірити", що
означає: наполягати на чомусь чи на когось; бездоказово приймати щось за
дійсність; відноситися до когось на основі сполягливості.
З уваги на те, що дієслово "вірувати" не мусить відноситися тільки до
самого факту вірування в Бога, і з уваги на те, що "віра" є синонімом слова
"релігія", поняття про релігію почали пояснювати так, що воно, мовляв, означає
вірення в будь-яку ідею, а не конче вірення в існування Бога. Таким є те
поняття про релігію, що базується на основі етимології слова "віра".
2. Слово "віра" в раціоналістичній психології означає диспозицію людини
бездоказово сприймати будь-які поняття. Саме ця диспозиція віддзеркалюється
в етимології дієслова "вірити".
Однак обидва фактори, що згадані вище, не є релевантні чи стосовні до
релігійного слова "віра", бо його звуковий компонент ("віра") є тією
посудиною, в якій міститься ідея віри в існування Бога, а не віри в будь—яку
ідею. Коли йдеться про такі слова, як "віра", "релігія", "Бог" та ін.., то справа
етимології, тобто першого чи дійсного значення даного слова, викликає собою
багато непорозумінь.
Людина завжди вірила й вірить у те, що "сировинним матеріалом", з якого
створена мова, є ніщо інше, а тільки звук. Це є, так би мовити, фонологічна
концепція мови. Жодної іншої, крім фонологічної, концепції мови ніколи не
було й досі немає. На фонологічній концепції мови ґрунтується вся велетенська
структура мовознавства, з філософією мови та психологією мови включно. Це
на основі фонологічної концепції поняття про мову дефініюється як систему
суспільно-інституціоналізованих звукових артикульованих знаків. У цій справі
досить згадати про вчення таких наймодерніших лінґвологів, як лінгвіст Едвард
Сепір, психолог мови Дж. В. Керрол та ін.
І так, наприклад, згідно із вченням лінґвології (а термін "лінґвологія" тут
створений для того, щоб ним означити не тільки лінгвістику, але й філософію
мови, психологію мови, логіку мови, естетику мови і т.д.), слово "віра" не являє
собою чогось іншого, як тільки той акустичний знак-символ, що становить
собою комбінацію артикульованих звуків — "віра", яка обслуговує низку
понять, а відтак і має багато споріднених значень: 1. наполягати на чомусь; 2.
наполягати на когось; 3. приймати щось за дійсність без доказів і т.д. Але,
згідно з фонологічною концепцією мови, значення (ідея) не належить до
компонентів слова, бо ж, мовляв, субстанція слова збудована тільки з того
"матеріалу", яким є звук.
Інакше кажучи, те загальне переконання, що дане слово може мати не
одне, а більше значень, базується на фонологічній концепції мови.
Всупереч загальному сприйняттю фонологічної концепції мови, як одного
з основних антропологічних аксіом, тут буде поставлене таке твердження, що
слово складається з двох компонентів: 1. ідея (значення) і 2.—звуковий знак
(символ) цього значення (ідеї).
Це означає, що тут буде поставлене таке твердження, що той "сировий
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матеріал", з якого збудована мова, має дуалістичний характер: він складається з
духових і фізичних первнів: з духових первнів збудований семантичний
компонент слова (цим компонентом є ідея, значення), а з фізичного первня
збудований звуковий компонент слова.
Це — семасіо-фонологічна концепція мови. Ця концепція, звичайно,
виключає можливість створення такого слова, що мало б більше, як одне,
значення. Це не слово "віра", що нібито має "багато значень", а комбінація саме
звуків "віра", що служить за модель для звукових компонентів різних слів
(наприклад: слово "віра", що означає релігію, тобто вірування в Бога; слово
"віра", що означає факт наполяганні на чомусь бездоказовому; слово "віра", що
означає таке наше відношення до когось, яке ґрунтується на підставі певності) є
тим фактором, що обслуговує багато різних слів.
Слово "віра", що постало для обслуговування факту вірення в існування в
Бога, то це є неологізм, який постав тоді, коли зароджувалося поняття про
надприродню Вищу Силу і коли народи вступили в ту стадію свого духовного
життя, про яку римський оратор і політичний трибун Цицерон (Marcus Tullius
Cicero, 106-43 рр. перед народженням Христа) висловився так, що "на світі
немає аж такого вже примітивного народу, який би ще не вірував у Божество".
Релігійне слово "віра" не має з позарелігійним словом "віра" нічого
іншого спільного, крім моделю будови — звукового компоненту.
2. Роздвоєння людини
Живемо ми в таку добу, в якій визначають сумерк божественних ідеалів, а
відтак автоматично й кризу гуманізму (Див.: Бердяев "'Сенс історії");
стверджують занепад етичного ідеалізму, а звідси підкреслюють, як сумний
факт, перевагу матеріалізму та егоїзму (Д-р В.Янів "Україна в авангарді нових
ідей"); вбачають брак духовного ґрунту під існуванням сучасного людства
(Клеменс Мюнстер "Існування та віра"). Безумовно, сучасне людство
опинилося в ситуації, на яку напрошується назва його "роздоріжжя духу".
На згадану тему написано чимало творів в оптимістичному, а ще більше в песимістичному дусі. Щодо оптимізму та песимізму, то тут ми скажемо за
Ясперсом ("Правда"): "Світ злий, але не безнадійний". Очевидно, сучасне
людство, розчарувавшись у хуртовині недавно ще модних ідей, опинилося в
стадії шукання нових ідей.
До нашого завдання не належить дискутувати над питанням: чи можливо
знайти якусь таку "нову" ідею, якої ще досі не було? В цій довідці ми поставили
собі за мету звернути увагу на те, що сумерк чи оживлення високих ідеалів у
людини — це функції внутрішнього змагання людини та людства, цебто
змагання духовності, ідеалізму і т. д. з матерією, матеріалізмом, егоїзмом тощо.
Змагання це ведеться від початку існування людини як свідомої істоти.
Сподіваємося, що воно буде вестися так довго, як довго існуватиме людина.
Якого погляду на причину внутрішнього змагання людини та людства є
релігія? Новий Завіт вбачає цю причину в колізії тіла (матерії) та духа. Так,
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aпостол Павло пише: "Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний,
проданий під гріх" (Рим. 7:14). Про наслідки суперечності між тілом і духом
апостол Павло говорить: "Бо що я виконую, не розумію; бо я чиню не те, що
хочу, але що ненавиджу, те я роблю" (Рим. 7:15). Коли людина живе за
вимогами тіла, а не духу, хоч розум і домагається жити за законами духу, то
людина йде проти себе самої, проти того, що вирішує її людський, а не
тваринний образ. Таке самозаперечення — перевага інстинкту (тіла) над духом
— людина собі завжди усвідомлює і вважає його за гріх". A тому вже не я це
виконую (цебто інстинктивно-відрухова діяльність тіла), а гріх, що живе в
мені" (Рим.7:17). Тому то я сам служу розумом Закону Божому, а тілом —
закону гріховному" (Рим. 7:25).
Сьогодні Ю. Штенцель ("'Філософія мови") каже, що майбутнім основним
завданням науки є не шукати відмінності духа від тіла. Таким робом він навіює
погляд, що дух — це тільки функція живої матерії, це б то тіла. А ідеали: Бог,
Правда, Закон і т. ін., на думку Джемса ("Прагматизм"), — це тільки назви
неіснуючих реально продуктів розуму (номіналізм).
Дещо подібні погляди панували й за життя апостола Павла: людину мали
тільки за "розумну тварину", вважали за неіснуючий реальний фактор, який
звемо духом. А якщо це так, то не могло бути й мови про змагання між
"неіснуючим" духом та матерією. Коли ж одначе апостол Павло таке змагання
відзначив як незаперечну дійсність, то це був на свій час погляд ревеляційний і
незрозумілий для тодішнього загалу. Водночас це був вислів найглибшої на той
час науки, бо ж недаром Новий. Завіт дає таке свідчення: "Фест проказав
сильним голосом: "Дурієш ти, Павле! Велика наука доводить тебе до
нерозуму". Павло йому відповідає: "Не дурію сказав, о Фесте достойний, але
провіщаю слова правди та щирого розуму" (Дії 26:24,25).
Як бачимо, апостол Павло не ігнорує тіла (матерії), як це чинить Платон,
не заперечує духовності, як реального фактора, як це чинили йонські
натурфілософи (гелозоїсти), не визначає діалектичного монізму матерії та духу,
як це чинить сучасна наука зі своїм поняттям психофізики. Він доводить, що в
людській істоті відбувається дуалістичний процес по лінії боротьби тіла з
духом, інстинкту з розумом.
Перекладач Нового Завіту українською мовою митрополит Іларіон
(професор-доктор Іван Огієнко) наведеним думкам апостола Павла дає
орієнтаційно-предметовий наголовок: "Роздвоєння людини". Розуміється, цей
заголовок підкреслює органічно-детерміністичне та вічне роздвоєння людини.
Воно відзначене у майже всіх вищого позему поганських релігіях, а вже
найбільше в правдивій релігії — християнській.
Такі явища, як докори сумління, сумнів, вагання й сумніво-вагання
(гамлетизм) і т. д., це є функції цього роздвоєння — внутрішнього змагання
людини. Наука психології знає всі ці явища, але не займається ними, якщо вони
не дійшли до меж патології. За традиційним поглядом проблема роздвоєння
людини мала б належати до обсягу філософії. Але, як виявляється, без
допомоги психології, медицини філософія ледве чи зможе розв'язати порушену
проблему.
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А втім таке різничкування, як "дух"і "матерія" механічно та по інерції
популярно існує й у сучасному світі. Але в сучасній нації, як і в історії її, немає
спроб порушити проблему діалектики внутрішнього змагання людини. У
наших тут про це міркуваннях ми виходимо з Ніцше ("Родовід моралі"). Він
визначив психологічне явище так званого ресентименту, тобто життєвої
заздрості людини слабої до сильної, поганої — до гарної, немудрої — до мудрої
і таке інше.
Сумно відзначаючи окрайність та переборщення Ніцше в справі
ресентименту, особливо ж щодо "змагання за силу", Ернст Кречмер
("Психологія медицини") свідчить, що клінічні досліди загалом підтверджують
експериментально фактор ресентименту. При цьому він додає, що "життєва
заздрість", залежно від обставин і типу людини, може дати або гарні, або ж
погані психологічні наслідки.
Як ми сказали, Кречмер (за Ніцше) устійнює експериментально в сфері
людської психофізики ресентимент ("життєву заздрість") як стимул в системі
соціальній. Індивід гін своєї «життєвої заздрості" — фактора психофізичного —
проектує на протилежний собі тип людини, наприклад, слабий на сильного,
поганий на гарного.
Вийшовши з цього положення, ми прийшли до висновку, що людина
може також проектувати свою "життєву заздрість" на саму себе. Цебто в цій
розвідці ставимо тезу про авто-ресентимент, що являє собою суть діалектики
внутрішнього змагання людини. Наша теза зводиться до питання: Чого заздрить
людина сама собі? Заздрить самій собі, а відтак тілесність заздрить духовності,
інстинкт — розумові, егоїзм — альтруїзмові (праці для ближнього). Кречмер
слушно підкреслює, що в людині існують родимі задатки егоїзму та альтруїзму.
На наш погляд, родимий альтруїзм, що проявляється в сфері мистецтва
(Кант), родини та ін., поширюється в соціальному масштабі. І то передусім не
за принципом теоретичним (Руссо «Суспільна умова»), а за органічним
принципом психології маси, яка обмежена до соціального співжиття. Епічні
імперативи, природжені людині, оформилися в системі соціальній як ідеали. В
спільноті людей ці ідеали — реальні, дійсні. Під кутом погляду індивіда вони
— абстракт, або принаймні — соціальний постулат. Індивідуальне та соціальне
поняття про ідеали диференціюється в протиставленні особистої та масової
психології.
Все ж кожна окрема людина свідома того, що вона — частина спільноти і,
як така, бере участь у формуванні ідеалів — витворів цієї спільноти. Людина
також свідома, бо знає це з досвіду, що ідеали, наприклад, альтруїзм, може
здійснювати. Відтак потенційний альтруїзм людина має в собі. Якщо вона його
практично й не здійснює, то він є в ній як можливість, як протиставлення до
себелюбної дійсності. Свідома людина має поняття, що альтруїзм (праця для
ближнього), який їй притаманний як можливість, це щось краще, ніж її
себелюбство, що є дійсністю. І коли погане заздрить гарному, то егоїзм —
дійсність даної людини — заздрить альтруїзмові — можливості тієї ж людини.
Так само й тіло (тваринна відруховість) заздрить розумові (духові,"законові") і
т. ін. Ця самозаздрість (авто-ресентимент) і являє собою внутрішнє змагання
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людини.
За таким же законом авто-ресентименту і змагається нині в собі людство,
якщо уявити собі його як одну велику людину. Це самозмагання людства ми
популярно знаємо як "пошукування ідеалів на роздоріжжях духа".
Залежно від обставин, ресентимент дає або додаткові або ж від'ємні
наслідки, як сказав Є.Кречмер. Це саме відноситься й до авто-ресентименту, —
до внутрішнього самозмагання людини та людства. Одним із основних цих
обставинних факторів безумовно є виховання.
В наших міркуваннях через сферу філософії, психології та психологію
медицини ми вернулися до точки виходу — до науки апостола Павла.
3. Добро і зло в життєдіяльності людини
(переступ, каяття, прощення)
Песимісти — це люди, які вбачають у житті переважно його гірші
сторони, а не кращі. Песимісти думають, що в людині найсильніше діє
природний гін (інстинкт) самозбереження, тобто що людина будь-якою ціною
хоче зберегти своє життя чи поліпшити його. Коли ж хто виявляється
сильнішим, то він готовий для поліпшення свого життя принести в жертву
слабшого. Він того не робить тільки тоді, коли не має для того відповідної
сили.
Такий підкреслюваний Дарвіном підхід до справи, а відтак боротьба за
життя будь-якою ціною, на основі права сильнішого наголошувалась також й
іншими мислителями ще в глибоку давнину. В нових часах англійський
мислитель Гоббс актуалізував думку, що "людина для людини є вовком" (homo
homini lupus est) та "війна всіх проти всіх" (bellum omnium contra ommes).
Heзважаючи на всю ненависть між людьми на всі війни і нещастя, такий
песимістичний погляд на людину не видається бути оправданим.
Ледве чи з чистою совістю може більшість людей сказати, що в світі є
більше злих людей, ніж добрих. Яке б там велике число злочинців не було, то
все ж таки кількість добрих вчинків є більша, ніж число злочинів. Добродійні
товариства нараховують більше членів, ніж шайки злочинців; у церквах
громадиться більше людей, ніж у в’язницях.
Ми бачимо багато сильних людей, але більшість з них не відчуває
потреби нищити слабшого, хоч би й могли мати з того для себе якусь
практичну користь нижчого, тваринного ґатунку. Навпаки, у сильніших
одиниць бачимо природну потребу здійснити свою силу шляхом опіки над
слабшим. Наприклад, ми бачимо ту природну ніжність, з якою кожна
нормальна людина відноситься до безпомічної дитинки.
***
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Песимісти думають, що це тільки суворі поліційні закони публичної
безпеки змушують людей бути чесними. І коли б не діяли ці закони, то, мовляв,
постала б анархія — війна всіх проти всіх, сильніший нищив би слабшого. Але
таке твердження ледве чи витримує критику. Адже поліційних законів серед
культурних людей не накидає їм ніхто: вони самі собі вибирають владу, а
відтак самі собі накидають закони, добровільно піддаються їм.
Матеріалістичні соціологи (суспільствознавці) підходять до справи
поверхово, коли вважають, що люди добровільно встановляють собі спільні
закони лиш тому, щоб кожна одиниця могла мати з того більшу особисту
користь — обезпечення свого життя й майна. Певне, що й це відіграє дуже
важливу ролю. Але треба стати перед питанням: чи бува моральна спонука не є
тут першою причиною?
Погляньмо на тілесну сторону людини. Вона створена гармонійно, в ній
бачимо фізичний лад: двоє рук, двоє ніг, двоє очей і вух; рівномірні удари
серця, почуття рівномірности, такту, краси.
Ще старовинний грецький мислитель Аристотель підкреслив, що людина
з природи є істотою суспільною. Відтак людина має не тільки внутрішню й
зовнішню потребу, але й необхідність жити в спільноті інших людей. Кажуть,
що ніяке інше живе створіння не є таке безпомічне на самоті, як людина. Відтак
життя одиниці з іншими людьми може відбуватися тільки на основі співжиття з
ними, на основі ладу, гармонії у зносинах з ними. Ця гармонія і лад природно
випливають з людської істоти, а не є накинені згори, ззовні.
Людина взагалі має вроджену потребу всюди відчувати лад і гармонію.
Вона також має натуральну потребу відчувати лад і гармонію внутрі своєї
власної істоти — гармонію між власними думками, почуваннями, словами і
вчинками. Людина не терпить внутрішнього розладу (дисгармонії), внутрішньої
самосуперечності. Так само людина має потребу відчувати себе в гармонійному
відношенні до краєвиду своєї країни (відповідний стиль одягу, будинків тощо)
та до всього свого оточення. Її немило вражає скрегіт різниць між нею й
оточенням. Людська істота сама в собі є ладом, гармонією духовного й
фізичного та є частиною космічної (всесвітної) гармонії ладу.
Моральні (звичаєві, не примусові) й правові (примусові) закони
зобов’язують кожну людину добровільно й з примусу. Навіть тоді, коли дана
одиниця з тими законами особисто не погоджується. Людина ці закони відчуває
як лад, гармонію в суспільстві. І коли вона ці закони нарушить, то вона
відчуває, що нарушила цю гармонію. Нарушения тієї гармонії відзивається в
людині прикрим скреготом, душевним терпінням. Адже коли на одязі, згідно з
модою, є три ґудзики, що ніколи не застібаються, а один ґудзик відірветься, то
людина відчуває його брак і цей вилім в гармонії одягу прикро переживає. А
куди більше терпить вона, коли "відірве ґудзик закону", це б то, коли
переступить закон. Коли на їзду двоколесником не треба дозволу, людина
їздить зовсім спокійно. Коли ж вийде закон, що на їзду двоколесником треба
дозволу, але людина протягом деякого часу може, обманюючи владу, їздити без
дозволу, то в неї вже є терпіння. Це терпіння не тільки тому, що людина боїться
покарання, але й тому, що в неї є почуття порушення закону — скрегіт
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порушення суспільної гармонії. Людина відчуває це так, що якби не було того
закону, то не було б і переступу-злочину, не було б терпіння.
З кожним переступом моральних і правових законів з’являється більше чи
менше відчуття порушення ладу, гармонії в суспільстві та й у своїй власній
усуспільненій істоті. Це відчуття порушеної гармонії, поруч з іншими
чинниками, викликає в людині внутрішній душевний скрегіт, викликає те, що
називаємо моральним терпінням, докорами сумління, коли людина допустилася
злочину щодо іншої людини, то в неї доходить до того ще й це терпіння, що
вона, на основі досвіду, уявляє себе в становищі покривдженого, і боліє його
болем.
З тим моральним терпінням нерозривно пов’язане каяття: людина жаліє
того, чого допустилася. Каяття виступає тут як природний чинник, що сильніше
утривалює в її пам'яті критичний підхід до свого переступу й зміцнює сумний
досвід людини. Тим самим, з одного боку, каяття є самоостереженням на
майбутнє, а з другого боку воно є тугою, заповоротом до свого попереднього
"я", до того свого "я", що раніше було чисте, незаплямлене переступом, було в
гармонії з собою й із оточенням.
***
Стара мудрість каже: "Скільки людей — стільки окремих вдач". Є люди
на світі подібні одні до одних. Але немає на світі двох чи більше людей тих
самих. Кожна одиниця є окремою, неповторною, не такою, як інші люди, є
індивідом. Стара мудрість каже: "Часи зміняються і ми зміняємося з ними".
Кожна одиниця зміняється протягом свого життя, зміняється не в своїй
сутності, не в змісті своєї істоти, а в формах вияву змісту своєї істоти.
Коли ми характеризуємо дану одиницю, це б то окреслюємо її тілесний і
духовий образ, то, звичайно, не минаємо її моральних властивостей — чесна чи
нечесна вона.
Уявімо собі людину, яку пізнаємо саме під час її злочину. Тоді ми
кажемо, що однією з характерних ознак цієї людини є нечесність, цебто
наявність бажання переступити закони.
Коли ж одначе після злочину людина кається, то тим самим ця людина
вже позбулася цієї риси нахилу - поступати нечесно. У неї пробуджується
бажання жити чесно. Відтак людина під час каяття вже не є тією самою, навіть
подекуди не є тією ж самою людиною, якою була в факті докопування злочину.
Коли так, то в даному випадку людина розкаяна, змінена духовно, з чисто
психологічного, абстрактного (не з суспільно-практичного й правного) погляду
вже не є відповідальною за вчинок тієї своєї особи, яка допустилася була
злочину, але після того покаялася, змінилася духовно, стала іншою людиною:
злочинець перестав існувати з моменту покаяння.
Зрозуміло, що жодне каяття не призведе до затертя заподіяного злочину.
Той, кого забито, вже не оживе, а той, кого покалічено, не зможе вимазати з
21

своєї пам’яті пережитого факту покалічення. А той, хто допустився злочину,
навіть після покаяння не перестане терпіти духовно через свідомість скоєний
ним злочин.
Одначе каяття має велике значення для суспільства й розкаяної особи.
Суспільство має надію, що той, хто покаявся, більше не допуститься злочину, а
навпаки — більш за інших прагнутиме чинити добро іншим. Самій же
розкаяній людині покаяння дає на майбутнє твердіший моральний ґрунт, дає
певність себе, позбавляє її страху, що в майбутньому вона знову могла б
терпіти через переступ моральних і правних законів; дає їй якусь частинку
самовідтяження з почуття відповідальності за переступ і частково зменшує її
терпіння тим, що людина знову вступила на шлях гармонії з собою, з
моральними й правничими законами. Саме ж прощення є якраз фактом
допущення розкаяного в систему суспільної гармонії. Коротше кажучи,
покаяння є виявом бажання повернутися в гармонію життя, а прощення є
згодою спільноти на цей поворот розкаяння в гармонію життя.
***
Природною і нормальною для людини є внутрішня особиста гармонія
душі й тіла, а також гармонія окремої особи зі світом. Коли ж одначе ця особа
інколи цю гармонію, наявний лад порушує, то це явище є ненормальним для
основ людської природи, таким явищем, яке постає як виняток, а не як правило
в житті людини. Той виняток з’являється в ненормальних обставинах оточення,
впливає на особу й доводить її до ненормальних вчинків, яким є злочин.
Що справа моральності є пов’язана з естетичним смислом людини, з
відчуттям краси, гармонії, ладу, про це свідчить також наявна байдужість
(альтруїзм) людини до краси, на що звернув увагу філософ Е. Кант. Людина,
коли бачить чудовий образ, для повноти пережиття насолоди красою
обов’язково мусить когось покликати, щоб показати йому той образ, поділитися
з ним переживанням краси.
Людина мусить виховуватися серед розумних моральних людей, які
розвивали б у ній основи її сутності — кращі духовні первні. Разом з тим,
людина, щоб не допускатися зла, мусить знати, що прийнято в суспільстві
вважати за добро, а що — за зло. Бо коли хтось любить курити, а нічого не знає
про шкідливість нікотину, той може й дитині дати цигарку чи люльку і думати
при цьому, що чинить добро.
Тому то старовинний мислитель Сократ правильно вчив, що пізнання й
моральність нерозлучно пов’язані одне з одним.
Нормальна розумна людина не має в собі якогось сталого нахилу до зла.
Завершимо працю словами із вірша Івана Франка «Не високо мудруй»:
«Не високо мудруй, // Але твердо держись, // А хто правду лама, // З тим
ти сміло борись! // Не бажай ти умом //Понад світом кружить, // А візьмись
поскоріш // В світі праведно жить».
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4. Добро і зло в їх сутності
Питання добра і зла в практичному житті є чільним. У філософії ж, де
вихідне місце займає онтологія (наука про суть буття), проблема добра й зла —
підрядна, виділена в окрему ланку етики (добровільні суспільні норми). Тільки
на початку ХVІІІ ст. Ляйбніц питання добра й зла підніс до філософічної
системи, та й то розглядав його під спеціальним кутом, а саме —
оптимістичним (теодицея). Про добро й зло написано досі дуже багато, але вся
досьогочасна література не замкнула в своїх рамах цього многогранного
питання, що вельми складне в своїй навбачній простоті й просте в своїй
складності. Серед цієї многогранності зупинімося в цій довідці тільки на
одному підході до теми добра й зла, а саме — на оптимістичному погляді
(теодицеї).
Яко теодицеїк, Ляйбніц не був оригінальний, він бо тільки упорядкував
усе те, що до нього про теодицею ще несистематично було говорено.
Суть теодицеї — проста: вона створена людством, що й оформилося в
народній приповідковій мудрості (афоризмі): "Немає такого зла, щоб не вийшло
на добро". Яким чином повстав такий погляд? Через практичне питання. Зло
людина зрозуміла як похибку, а похибка дає досвід — учить уникати її, а це
веде до добра. Крім того, спізнане добро вчить доцінювати добро. Не менше
одначе, коли розвивати цю думку, можна легко попасти в антиномію
(сплутаність). Коли "кожне зло виходить на добро", то "зло служить добру";
усе, що служить добру, є добре. Отже, й зло є добром. Без сумніву, це —
очевидний парадокс (суперечність). У такий парадокс попали теодицеїки,
оправдуючи існування зла.
Християнська Церква, як відомо, вже з початком XVІІІ століття, цебто з
ментом появи теодицеї, яко філософічної системи (Ляйбніц), виступила проти
цього оптимістичного погляду на зло. Вона бо визначила його як свого роду
матеріалізм та механістичне трактування Бога.
В нашому столітті, виступаючи проти оптимістичного погляду на зло
(теодицею), Ф. Маутнер каже, що підхід християнства до зла — песимістичний.
Теодицея, як було сказано, має реальне підґрунтя в людській психіці, вироблене
досвідом. То ж не диво, що вона, як система, стала популярно сприємливою. На
основі теодицеї витворився погляд, що без пізнання зла неможливо пізнати
добро. Так, А. Міцкевич каже: "Землі не спізнавши ні разу, не вступить на Небо
людина". Земля — зло, Небо — добро. Щобільше, почали твердити, що без
поняття про зло не було б поняття й про добро. Таке переконання повстало
особливо в тих філософів, які думають, що кожне поняття (витвір логічний,
розумовий) — продукт смислового спізнання — досвіду (психологічносенсуалістична сфера). Такими філософами є номіналісти. Сенсуалізм —
номіналізм, як представник ідеалізму, є постійне явище в філософії.
Модерним визначним номіналістом є Гуссерль. Як усі номіналістисенсуалісти, він каже, що поняття про дану річ твориться на основі
спостереження смислового. А що в різник людей — різні спостереження про ту
ж саму річ, то й різні про неї поняття. Отже, не існує якесь загальне, спільне
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всім людям поняття про дану річ, не існують реально загальні ідеї.
Християнство (на основі вчення Платона) ще в середньовіччі (св. Тома з
Аквіну) затакувало цей номіналізм (Оккама, Скотуса). Воно й досі визнає
загальні ідеї, як існуючі реально (ідеалізм, реалізм, томізм). Що більше, модерні
номіналісти кажуть, що та сама людина за різних обставин має різне поняття
про ту саму річ. У наш час, на основі клінічних досліджень (м. Кіль,
Німеччина), стверджено, що в сліпому стані людина мала інше поняття про
дерево, ніж після прозріння наслідком вдалої операції очей. Залежність поняття
(продукту логіки) від спостереження смислового (сфери психологічної) в
модерних часах визнали й прагматисти (практична філософія). Ще старовинний
філософ-сенсуаліст твердить, що око, яке довго бачить тільки одну барву, по
суті не бачить жодної барви. На цій основі — через поширене оте вчення
Кондіяком — прагматисти визнають погляд, що "відчувати одне й те саме
враження — це значить не відчувати зовсім нічого". Пізнати враження
(психологічно смислове) — це значить пізнати різницю між принаймні двома
спостеріганнями. А коли поняття (логічний продукт) залежне від спостерігання,
то й поняття — це різниця між усвідомленням різниці (контрасту) між
принаймні двома предметами. Без цього контрасту (наприклад, між чорним і
білим) не буде поняття ні про один (білий), ні про другий (чорний) предмет.
Отже, якщо не буде поняття про плюс, то не буде поняття й про мінус; коли не
буде поняття про зло, то не буде поняття й про добро.
У ментах переваги зла над добром людина схильна шукати моральної
опори в цьому оптимістичному світогляді (теодицеї); коли здолати зло
видається їй безнадійною справою, вона шукає оправдання для існування зла й
знаходить його доцільність в тому, що "нема зла, яке б не вийшло на добро" і
"нема добра, яке б не вийшло на зло". Народний досвід каже, що після сміху
конче (детерміністично) прийде плач.
Чи дійсно без спізнання зла (психологічно) неможливо спізнати добро?
Чи справді добро й зло іманентні (притаманні) взаємно одне для одного? Біблія,
говорячи про Дерево пізнання добра й зла, також овочі пізнання добра й зла
вміщує на одному спільному пні. Цебто пізнання добра невідлучно узалежнює
від пізнання зла й навпаки. Але водночас Біблія каже, що через вкушення
(спізнання досвідом) овочів з Дерева добра й зла людина попадає в гріх і
поносить кару через втрату Раю — постійного блаженства (найвищого
відчування добра). Відтак, за Біблією, існує те найвище добро, яке перші люди
могли б були спізнати без спізнання зла, якби не згрішили.
До гріху спонукала їх цікавість (розум). Вкушення овочів з Дерева
пізнання добра й зла — це розумове визначення (усвідомлення) між добром і
злом. Таке розумове прозріння на їх різницю призводить до терпіння (гріх,
утрата Раю). Без усвідомлення (розумового!), цебто без поняття про добро й
зло, людина була б щасливою (мала б вічний Рай). Бажання бути "мудрими, як
Бог" в Адама й Єви здійснювалося шляхом вироблення в собі поняття про
різницю між добром і злом.
За Біблією визначаємо дві категорії добра: 1). Добро первинне, цебто
позарозумове, неусвідомлене, але відчуте, початкове, основне (найвище) добро
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людини, яке спізнається без спізнання зла. Тут маємо на увазі добро Раю; і 2).
Добро вторинне — усвідомлене розумом, визначене через його супоставлення
(кореляцію) зі злом, але поняття, про яке немислиме без поняття про зло.
Початок не у відчутті його (психологічному), не в спізнанні
(змисловопрактичному), не в досвіді, а тільки в розумовому усвідомленні
різниці між добром і злом. Це не визначення добра самого в собі, а визначення
його на фоні зла.
Первинне добро — спізнавання (безусвідомлення) — кількісна категорія;
вторинне добро — усвідомлення його через різницю до зла (неконечність
спізнавання) — якісна категорія, оте — релятивне (відносно умовне) добро.
Як вияснити це біблійне поняття найвищого добра (Раю), яке ми
умовилися звати первинним? Виходимо з тавтологічної аксіоми: те, що є, — є,
тобто неможливо заперечити існування існуючого. Тому то й не заперечуємо
існування добра навіть тоді, коли не знаємо його протилежності, — зла, ані з
особистого спізнаного досвіду, ані з визначення його в середовищі. Відтак не
маємо про нього поняття. Наприклад, немовля, істота несвідома, любить матір.
Для нього мати — добро. Щоб немовля мало спізнання зла, треба б його
поставити в таке положення, в якому б воно спізнало брак добра. Але без
спізнання цього, немовля, яке матері не втратило, має спізнання добра.
Виробити ж поняття цього зла через середовище (зрозуміти зло інших дітей, які
матері не мають) немовля не може тому, що ще не має розуму. Але проте своє
добро (приємність спізнання любові до матері) немовля (психологічно)
відчуває. Відтак практично вона має додаткові переживання. Щоб відчути
(спізнати емоцію приємності) добро, не конче треба мати досвід спізнання зла.
Це — позарозумове спізнання. Воно лежить в основі й мистецької насолоди
(добра).
Поруч фактора психологічного (спізнання емоції), про який ми говоримо,
в людини існує й розум (свідомість). Розум усвідомлює свій стан як приємність
тільки тоді, коли він може усвідомити собі, що, крім того стану (приємності)
існує й інший стан — терпіння, неприємність. Отже, коли спізнавання добра
(психологічне) можливе без досвіду спізнавання зла, то створення поняття
(усвідомлення) добра неможливе без існування поняття зла. Це останнє поняття
виробляється не тільки на основі особистого спізнання зла, а й також на основі
спостерігання його в довкіллі. Коли А переживає добро, а Б — зло, то А розуміє
Б через уявлення (свідомістю) цього контрасту. Популярна приповідка: "Ситий
голодного не розуміє" по суті не вповні оправдана психологічно. 1 навпаки, —
громадянин Б., який переживає зло, усвідомлює собі переживання добра в А.
Це — соціальна свідомість. Фактор соціальної свідомості при наявності
природного фактора ресентименту (життєвої заздрості) призвів до явища
соціально відносного поняття добра й зла. Поняття добра й зла не виходить із
спізнання добра й зла, а навпаки: свідомість різниці між поняттям про власне
добро в А та поняттям про зло в Б веде до психічного переживання заздрості в
Б до А. Уся заздрість — терпіння (зло) починається не з переживання
(психічного) різниці, а з свідомістю про неї. Наприклад, Б., маючи середні
достатки, вдоволений так довго, поки не побачить більших достатків в А. Тоді
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своє попереднє добро Б. бачить як "зло", хоч об'єктивно, з точки погляду його
конечних до життя потреб, воно злом не є. Якби не було людського
середовища, а тільки одна людина на світі, то, хоча б була вона фізично
вдоволена (сита, здорова і т. д.), то розум усвідомив би їй різницю між нею та
птахом, а інстинкт заздрості призвів би людину до мріяння літати птахом.
Неможливість літати дала б людині терпіння (зло).
Це соціально-релятивне (суспільновідносне) поняття про добро й зло, що
постає із усвідомлення відношення людини до її оточення, що доконується по
лінії визначення безкінечних різниць, дає людині незаспокійність, вічне
терпіння (зло) та мріяння (надію) про (устроєне) добро.
Певна діяльність розуму (усвідомлення різниці) на послугах інстинкту
життєвої заздрості — це й є, на нашу думку, біблійне прозріння "розумом"
перших людей через вкушення овочу з Дерева пізнання добра й зла, — з дерева
суспільно відносного поняття добра й зла. В цьому останньому понятті й
визначається це вторинне умовне (релятивне) добро й зло, яке обставинно
переоцінюється та міняється місцями, а, крім того, одне без одного —
незрозуміле. В цій вторичній системі теодицея — умотивована. Але ця
вторична система — далеко не здетермінована. Бо коли розум чи інші
(шляхетні) почування приборкають життєву заздрість, то людина може бути
вдоволена малим і в неї існуватиме завжди задоволення (поняття про існування
власного добра). Теодицея не має рації і щодо первинного добра, яке вона
злегковажила чи не добачила, а яке все ж діє в людині й стверджується в ній
підсвідомо — позитивно без визначування себе негативно (через контраст до
зла).
5. Добро і зло в літературі
Якби за часів Данте нагло зникло зло, зникло пекло, зникла потреба
писати про зло й покарання, а Данте саме приготовив до друку свій
безсмертний твір, з якого йому звеліли б викреслити сцени грішників у пеклі,
як неактуальні, то як тоді почувався б Данте? Не хочемо підозрівати його в
тому, що він волів би, щоб існували грішники, аби він їх міг описати для
мистецької насолоди, аніж не мати тієї приємності за ціну зникнення зла. Та
підозріння, щодо митців є. Філософ Платон, який сам замолоду пописував
поезії, в пізніших літах вирішив, що в ідеальній державі не повинно б бути
поетів. Без суніву, поети радіють, що можуть боротися зі злом. А чи не
сумували б вони, якби цієї нагоди не було через зникнення зла? Адже Джемс
сказав, що, як неяк, саме добро без зла людину знудило б. В 1941 р. на
«дошках» Варшави ставили п'єсу маловідомого автора "Я одружився з
анголом". Герой драми скоріше розійшовся з жінкою анголом, ніж розійшовся б
із уособленням зла в жінці — Ксантипою. 1 якраз в тому ж часі грачі
виставляли другу п'єсу "Оборона Ксантипи". Відтак, Джемс знає добре людську
природу. Пані Ґросек-Корицька написала була велику філософську працю на
тему переваги зла в людській істоті. Дж.Панінні з жахом описує Леніна, який
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говорить, що люди краще почуваються у запевненому злі, аніж у непевності
взагалі. Шевченко просить Бога про долю, кажучи: "Коли доброї жаль, Боже,
То дай злої — злої...". То ж постає питання: де тут є правда щодо зла?
Безумовно, бувають моменти, коли людині здається, що вона була б щасливою
шляхом зла, цебто, — зло було б добром. Але загалом людина прагне добра.
Повертаючись до письменників, треба наголосити, що вони свідомо чи
несвідомо займаються проблемою зла радше з моментів мистецьких, як
етичних. На клясичній сцені була заборонена гра вбивства; це спартанцям не
перешкодило бути хоробрими. Поет Гейне з юмором оповідає про
середньовічний "примітивний" театр, де публіка щиро обкидала камінням
артиста в ролі вбивці, а "забита" жертва сходила зі сцени між публіку й
назбирувала повний капелюх грошей. А сьогодні твори скупані в уявній крові
Чому? Більшість письменників виховує публіка. Більшість письменників — це
репортери кримінальних випадків, заслонених або й ні"високими" ідеями. А
позем читача виносить на свій позем і письменника. Психологічний висновок з
дослідів Р.Інґардена над літературою такий, що без співтворчості (уяви) читача
не було б і твору, бо твір був би незрозумілий людині без уяви.
Поскільки сьогодні більш, ніж коли, самі ідеї стали мистецтвом, стали
засобом особистої емоції, то годі шукати в літературі різниці між "мистецтвом
для мистецтва" та "мистецтвом, як зброєю ідеї". І годі дошукуватися
розрізнювання проблеми добра й зла.
Література почалася з містерії, з релігійного культу. А старо-український
Боян "знав на пісню чари", мав над собою таємну вищу силу. Над Гомером,
Есхилом, Софоклом, Еврипідом, Вергілієм і т. д. — були богині — музи, був
Аполлон. Література була на службі неба. То ж легко догадатися, яка була межа
її існування. Але було б короткозорістю десь інше, а не тут шукати її велич.
Вона була велика, бо сходила з небесних проблем. Сьогодні ж вона відірвалася
від неба, росте із землі під небо. Але її ріст не природний: вона стає на котурни.
Її життя — це життя пестробарвного метелика.
Письменники нагадують героя з повісті про Варлаама та Йоасафа, метою
якого є краплина меду. Це вся проблема добра й зла.
Література християнська виросла також з релігійних містерій. Коли пару
літ тому важко було американським режисерам виставити якусь особливо
несценічну драму Б. Шова, той порадив їм: "Ставте якнайпростіше,
найпримітивніше, мов театр маріонеток". Уявляться ті ярмаркові театри —
були в середньовічній Англії з твору В. Гюґо. На простих дошках лунають
глибокі думки: "бути чи небути"... "В лушпині оріха я був би паном світу, але
на світі мені тісно..." . Їх слухали перекупки з кошиками, застиглі в нерухомості
ремісники зі знарядям в руках і розуміли все, бо їх хвилювала тайна буття та
найцікавіший твір його "Людина — незнана істота". Над ними зносилися
готики святинь, порізблених в майстерну таємну азбуку, мов людська душа. І
це не була мода, а заклятий в камінь і мармур великий дух віруючої людини. Як
дивно мусіли звучати на фоні цих веж, склепінь та врочистих тонів курантів
слова розчарованого д-ра Фавста: «Я філософію зглибляв...».
"Англійська церковна драма безіменного автора з початку Середньовіччя:
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"Кожна людина" сьогодні передається по радіо. Вона, ця примітивна формою
містерія, вичерпує собою всю суть найважливіших проблем людського життя:
первичну мету існування, незрозумілу тугу за вічністю, вторичну ціль життя на
землі, — гін за щастям, колізію цих двох факторів, що виростають з одного
пенька, у висліді — гріх, конфлікт з Богом у сфері вільної волі, і неминуча
смерть тіла, й непевність долі вічної душі, що ще за життя тіла проектує себе у
вічність поза межі землі, що кінчається гробом.
Проблеми добра й зла людського сірого будня заглиблюються
корінчиками десь високо й глибоко в надрах основної й вічної проблеми добра
й зла, так як причина посухи на землі таїться в небі. Д-р Фауст Й. Ґете
допустився зла не з якихось специфічно німецьких причин, як думає Т.Манн, а
з мотивів загальнолюдських: з гону до вічності й гону до шастя. З тих же
причин і російська людина в душі носить свого чорта, з яким ніяк не може
розлучитися, як каже Достоєвський. З тих причин збунтувався проти Бога титан
Прометей і допустився злочину Герострат. Тут трагедія Бальзаківського героя з
"Шаґренової шкури", тут обреченність Шіллерової "Орлеанської Діви", тут
причина садизму Нерона з "Камо грядеши" Г.Сенкевича.
Добро й зло... Левін, герой Л.Толстого каже: "Добре, я нині щасливий;
завтра хочу бути ще щасливішим; і так сталося: я став щасливіший. Післязавтра
прагнутиму ще більшого щастя; і ще, і ще, і ще... ! Який тому кінець"? А
Шевченко наче б у відповідь сказав про погоню за щастям (добром): "От от
догнав і... бебех в могилу". І ще Сковорода зі своєю вічною тугою за
нездійсненим щастям, коли то "все душа ридає"...
Брами, за якими таяться причини добра й зла людини, зачинилися в небі з
ментом, коли людина опустила очі душі в порох Землі, а література пишеться
земною гряззю. Ще містик Д. К. Честертон в "Людині, що була четвергом"
порушив проблеми в основах буття, ще дехто, що не зірвав павутинних ниток з
глибокою традицією містерії, але загалом душі яловіють і мірилом проблем
стає сааме тіло, а це вже проблема зоології, а не філософії.
Щодо української літератури, то філософська проблема добра і зла була
порушувана нею під кутом "смітників життя" ("Інтермеццо") Коцюбинського,
"людей з-під солом'яних стріх"("Лісова Пісня") Л. Українки, в песимізмі
Шевченка, у нескінченій борні зла з добром у Івана Франка. Оригінальних
проблем загальнолюдського характеру українська література не дала. А.
Брюкнер пояснює це тим, що вона на це не мала ні часу, ні можливостей,
бувши щирою "воїнкою за національні ідеали". Професор ОвсяникоКуліковський (росіянин) вірив, що нація, яка видала Шевченка, криє в собі
велику, невиявлену силу духа.
О. Потебня не був вдоволений станом рідної літератури. Він не хотів
брати на увагу жодних оправдувань; так само сьогодні чинить і Ю.Косач
(Журнал "МУР". - Ч. 1. — Мюнхен, 1948).
Велика література на Заході виросла з дій релігійної містерії і розробляла
її проблеми. Наша ж драма виросла не з акту, а тільки з. антракту, з павзи,
цебто з розривки, в якій відпочивається, бо з інтермедії. Мілкість
інтермедійного характеру лягла на нашу літературу мало не спадковим тавром.
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І, на жаль, наші читачі прагнуть інтермедії сьогодні. Але, мабуть, свого часу др.
Д. Донцов не помилявся, кажучи, що ми переживаємо друге Середньовіччя. Та
до того ж ще й питання: чи Середньовіччя взагалі коли мало свій початок та
кінець?
На тлі т. зв. "модерних" часів нашої понурої доби релігійна містерія
митрополита Іларіона "Народження Людини" 1948 року своєю вічною
проблематикою самосуперечності людини многоєдиної істоти, — актуальніша,
ніж коли досі. Якщо вона модерна, то хіба з огляду на оригінальне, небувале
досі ні в нашій, ні в іншій літературі світу насвітлення внутрішнього
самозмагання людини; її духовотілесна істота підглянена в самороз'єднанні. В
алегоричній формі зображені Розум, Воля, Почування, Душа, Тіло — і в
людській істоті відбувається многобій добра й зла в різних химерних подобах
метаморфозах, коли людина видається замаскованою сама перед собою.
Маккевіалізм зла, брати за зброю ідею свого противника, заперечення себе, щоб
себе здійснити, злудне удуховлення матерії, спроба зматеріалізувати дух — це
зброя зла. Засіб добра догматична віра в те, що людина призначена бути істою,
створеною на подобу Бога, а не в те, що Бог створений на подобу людини.
Людина знає свою тайну велику: вона хоче бути щасливою не коштом свого
щастя.
Це не Геґлева теза плюс антитеза рівняється синтеза у самоповторюванні.
Синтези добра й зла бути не може. Боротьба людини за саму себе: захист перед
собою при помочі себе, втеча від себе й здогін себе оце й є Мінусові лабіринти
людської душі.
Це твір релігійно-філософський, екстракт психологічного аналізу.
Пишучи недавно працю "Що це таке людина"?, доктор Фрілінґер дав їй
гасло: "Пізнай самого себе". Він поставив старовинний постулат. Але чи це
означає наявність повороту до Сократового принципу: "Пізнай самого себе,
щоб чинити добро"? Не відомо. Він написав твора наукового, гнаний виключно
цікавістю самою в собі, яка, як кажуть, була і є рушієм філософії, але не була
спонукальною етикою. Але коли аналіза людської душі має місце в
філософсько-релігійних творах, то імператив самопізнання безумовно має мету
етичну. І, власне, під кутом цієї останньої можемо в таких творах чітко схопити
проблему добра й зла.
Факт появи релігійної містерії в наших часах — симптоматичний. Він дає
запоруку, що література знов вийде на добрі шляхи глибокого аналізу духа.
6. За християнське розуміння «мучеництва» і «геройства»
Хто не знає суті християнства, тому напевно трудно зрозуміти, як у
наших часах — у часах досі найбільшого переслідування християнства і
християн — Свята Церква Христова Православна може взивати своїх вірних на
Великдень словами: "Воскресення День — веселімся, люди!"
Але хто цього не розуміє, тому ще трудніше збагнути суть того факту, що
перші християни з радістю йшли на муки за саме ісповідування Христа.
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Після того, як замучений Христос воскрес, духовна радість назавжди
залишилася невід'ємною частиною самої суті християнства. Отже,
християнство — це релігія наскрізь оптимістична; тобто, розпука, відчай,
зневіра, голошення терпінь, саморекляма мучеництва і т. п. — усі ці й тому
подібні явища суперечать самій сутності християнства, а тому вони є
нехристиянські.
Такі життєві випробування, які нехристиянин сприймає як своє
великетерпіння, християнин подібні випробування і навіть якщо б його мучили,
— переносить як "звичайне" явище, немов якийсь "сірий" щоденний випадок;
він не вважає себе ні за героя, ні за жертву, ні за мученика.
Хоч як погани переслідували й мучили перших християн, але в Євангелії
це не е реклямоване як мучеництво. Хоч як жорстоко погани знущалися над
давніми християнами також і після вознесения Христа, а вже особливо масово
мучили їх у Римі, то однак християни тоді не величалися своїм мучеництвом.
Свої терпіння за Христа вони вважали не за терпіння, а за душевну радість —
що Бог удостоїв їх тієї великої ласки здати найбільший практичний іспит своєї
віри. І не самі вони проголосились мучениками, а вже пізніше проголосила їх
ними Церква. Однак Церква проголосила їх мучениками лише для ствердження
самого того факту — що вони мучениками були. Церква чинить це не для
ширення якогось "культу мучеництва" для самого мучеництва; не для плекання
"мучеництва" з його поганською гордістю, демонічно-понурою розпукою й
саморекламою.
У людей слабої або й жодної віри в терпінні появляються різні духові
ненормальности. Появляються вони різною мірою і в різних формах також і в
поневолених народів. У нас, українців, появилася, між іншим, одна з того роду
ненормальностей, а це — якийсь демонічний культ мучеництва. У медичній
психології (патології) одна з духових недуг називається "масохізм" —
відчування насолоди у своїх фізичних болях. Подібно можна сказати, що ота
насолода в "культі мучеництва" — це явище масової духової пошесті
масохізму. Хто хоч трохи де-небудь терпить, то він уже величає себе "героєм"
або "мучеником", чи евентуально величає його таким або група його
однодумців, або іноді й ввесь народ. Відтак, вже доходить до того, що почали
шукати нагоди для того, щоб стати "мучеником" чи "героєм". Стати ним не так
задля потреби подвигів, як більше задля того, щоб придбати собі марку "героя"
й "мученика".
У наших предків не було цієї духової недуги. Коли козака князя Байду
Вишневецького вішали на гаку через те, що він не хотів зрадити Віри
Христової Православної, і прийняти мусульманство, то він сам і всі інші
вважали його поведінку звичайним явищем, — бо ж величезна більшість
українців у подібному випадкові поступили б так само, як той козак-князь. Так
званий «геройський» вчинок, який іноді вимагає жертви життя чи мучеництва
— це частина звичайного виконання обов'язку кожної такої людини, яка щиро
служить даній ідеї.
Але в нас, як видно, зневіра щодо чеснот стійкості українського народу,
як цілісності, дійшла аж до таких крайніх меж, що вже навіть стали вважати за
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"мучеників" навіть таких осіб, які не зломилися, тобто не зрадили своєї ідеї
навіть тоді, коли знаходилися у в'язниці! Отже, коли така людина виходить з
в'язниці і далі живе собі як жива і здорова, то все таки її величають
"мучеником" і "героєм"! Ось до чого дійшло хибне, випачне розуміння
мучеництва. Воно вилилося в поганський культ "мучеництва" і "геройства". Та
й тут зведено його до пародії — від великого до смішного тільки один крок… .
Коли у нас уже почали вірити, що "мучеником» або «героєм» є той, хто не
зломився навіть у в'язниці, і через те таку особу розголошують як "виняткову",
то тим самим вважають, що решта українців, тобто майже ввесь наш народ,
якщо б його ув'язнили, зрадив би своє українство й християнство!
Але в дійсності так воно не є. Мільйони українців — отих "безіменних"
селян й інших — у поневоленій силою АнтиХриста Україні щодня, щогодини
переносять переслідування і вважають це щоденною, самозрозумілою справою;
і якщо б не ота масова стійність тих "сірих мас", то наша нація вже давно й
фізично перестала б існувати.
Це факт, що в нас проголошують «героями» й «мучениками» всіляких
титулованих осіб, які терпіли чи терплять за свої ідеали далеко менше, ніж
мільйони "безіменних" матерів, що їхніх таких же "безіменних" дітей сила
АнтиХриста мучить і мордує за Христа й за Україну. Отже, виходить так:
"Коли їхав пан на войну, грали йому сурми збройні; коли ж їхав хлоп на войну,
то верба лиш шелестіла" (і навіть пес за ним не гавкнув). Відтак силі
АнтиХриста дається, хоч і несвідомо, такі аргументи в руки, що, мовляв, у
християн є так, що "мученики" і "герої" — це лише привілей панів. На жаль, так
воно і є. Але сила АнтиХриста фальшиво голосить, що, мовляв, так воно є в
християнстві. Ні, так воно є лише між псевдохристиянами. Християнство (не
псевдоХристиянство) є у своїй суті настільки скромне, що будь-які гоніння на
нього за Христа вважає не за терпіння, не за "муки", а за виконання звичайного
обов'язку — виконання в такому ж душевному радісному настрої, в якому
кожен християнин (не псевдохристиянин) завжди перебуває, задивлений у
Воскресшого Христа.
З цієї нагоди підкреслюємо, що як Церква Христова Православна за
Апостольських часів усіх без винятку християн вважала за святих (а це сказано
у Євангелії), так і мільйони українців— оті сірі "безіменні маси", завдяки яким
в Україні серед великих переслідувань зберігається християнство і українство
— всі вони фактично є мучениками і героями, бо вони свідомо й добровільно
терплять за Христа і за Україну, але вони самі себе за таких не мають і цим не
пишаються, не величаються, а це значить, що вони розуміють цю справу дійсно
по-християнському.
То так навчає нас Церква Христова Православна. І це вчення реально
виникає з того факту, що Христос воскрес. Ми глибоко віримо, що в цей
Великий День воскресне також і віра християнська в душах тих людей, в яких
вона була замучена всілякими сумнівами, розпукою, зневірою, песимізмом.
Христос Воскрес!
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7. Старо-церковно-слов’янська мова як мова релігійного культу
Вступ1. Релігійне і філологічне. Марк Аврелій слушно наголошував, що
ніколи не пізнаєш людського без його відношення до божественного, ані
божественного — без відношення до людського. Значення старо-церковнослов'янської мови для новітнього слов'янства Яків Головацький окреслює
синтезою поглядів старших письменників: "Язык словенскій (церковный) есть
и завсѣгды буде скарбницею языкословія, котрою нашь языкъ засилити будемо,
духа старого словенского учитися, виды (формы) нынѣшного живущого языка
розвивати, объясняти не перестанемо — є то языкъ силы духовной, языкъ вѣры,
высшій надъ звычайный, розговорный, а однакже народу понятный,
срозумѣтелный... языкъ той е языкомъ взаємності словесной, языкъ, котрый
насъ исъ другими словенскими языками такъ тѣсно вязавъ и завс ѣгды вязати
буде"2
Яків Головацький підкреслив значення цієї мови в двох аспектах: 1) у
філологічному — "скарбниця языкословія" та 2) в релігійному — "языкъ вѣры".
В досьогочасній науці зацікавлення цією мовою обмежується часто її
філологічним аспектом. Відношення славістів до її релігійного аспекту можна
окреслити словами С. Слоньського: "Przy języku... starosłowiańskim nie chodzi
nam wcale o to, że był to język cerkiewny, lecz jedynie o jego zwykłą, żywą postać" 3
Два моменти оправдують необхідність досліджувати цю мову в релігійній
площині: 1) генетико-телеологічний: свідомою метою Кирила і Мефодія при її
приспособлюванні було дати слов'янам літургійну мову та 2) екзистенціальний:
почавши з IX-X століть, "старо-церковно-слов'янську мову вживають й досі в
богослужбових текстах в українців (зокрема в українців- католиків), у
білорусів, росіян, у болгар, сербів і подекуди у хорватів. Всюди вона має
змінений вид відповідно до грунту, на якому вона вживається. Так можемо
говорити про українізовану, зросійщену, сербізовану й т. д. старо-цер-ковнословянську мову. Ці націоналізовані типи старо-церковно-слов'янської мови,
що початками сягають ХІ й ХІІ століть, дехто називає церковно-слов'янською
мовою" 4.
Географія старо-церковно-слов'янської мови в сучасній Європі майже
комплетно охоплює території східного й південного слов'янства.

1В основу цієї праці входить частина курсу «Мова релігійного культу», який автор викладав у Богословській
Академії УАПЦ в Мюнхені у 1948 році. Тодішній ректор цієї школи професор П. Ковалів в цьому ж році ввів
цю дисципліну як предмет навчання.
2"Три вступителыніи преподаванія о руской словесности" (Отця Онишкевича Руска Бібліотека. — Том ІІІ. —
Львів, 1884. — С. 336).
3Słoński S. Język starosłowiański (starobulgarski). — Warszawa, 1950. - S. 2.
4Рудницький Я. Нарис граматики старо-церковно-слов'янської мови. — Мюнхен, 1947. - С. 2.
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I. Ієратична категорія.
1. Лінгвістичні заложення. Рекомендуючи досліджувати буття староцерковно-слов'янської мови в народі, С. Смаль-Стоцький каже: "Не букви, а
звуки! Це повинно бути вихідною точкою наших дослідів... А може із
докладних дослідів покажуться і такі здобутки, що матимуть велику вартість і
для загального мовознавства. В висліді таких дослідів можуть не в однім
напрямі показатися нам великі несподіванки"5.
За основу дослідницької структури слід взяти ту категорію, що її в зв'язку
із заініційованою американцями психологією релігії як досвідною
дисципліною, емпірично розкрив W. Stдhlin6, означивши її терміном "religiцse
Sprache"7. Релігійна мова (трансцедентна, містична) є корелятивним поняттям
до "нерелігійної", світської (імманентної, соціальної). Вона існує в старих
релігіях8, у примітиві (і тепер), у старшої дати містиків.
Окремо від теології, яка в мові культу займається постулатами,
релігіознавство трактує про дійсність. Е. D. Martin каже: "A common method is
that of anthropology, which seeks to trace traditional religious customs and believes
back to some simple primitive origin. This method... is scientific. It treats its subject
as a natural phenomen"9.
2. Релігійна аперцепція ст.-ц.-сл. мови. Старо-церковно-слов'янська
мова окреслюється як релігійна категорія за двома критеріями: 1) об'єктивним,
ц. зн. ґенетико-телеологічним, та 2) суб'єктивним, ц. зн. екзистенціальним.
Ґенетико-телеологія. Кирило і Мефодій в IX ст. з примісько-міського
розговірного діалекту солунських слов'ян штучно уформували цей тип мови,
який тут називають старо-церковно-слов'янською із свідомою метою, щоб вона
була спроможна служити християнсько-літургійним потребам. Ця релігійна
мета в її штучному формуванні — то entelecheia, що здетермінувала продукт
цього формування набрати таких притаманностей, що об'єктивно специфікують
цю мову як християнсько-слов'янський діалект, своєю субстанцією окремий і
від усіх слов'янських народно-розговірних діалектів, і окремий від пізнішого
загально-слов'янського, книжного діалекту — вживаного поза церквою, а
витвореного (в Х-ХІ в.в.) на базі старо-церковно-слов'янської мови.
Й.Добровський у своїй праці "Institutiones linguae slavicae..." (Vindobonae,
1822) в тому сенсі вважає, що ст.-цер.-слов. мова (lingua slavica vetus) серед
слов'янських мов займає самостійне становище. Цим не стверджується
приналежність її якому-небудь із слов'янських народів, а наголошується, що
вона є всеслов'янською.
"Altkirchenslavisch... nеnnеn wir... die Sprache ciner кlеіnen Gruppe von...
mazedonisch-bulgarisehen Handschriften aus dem 10. und 11. Jahrh." 10.
5Найближчі завдання славістики і україністики. Ювілейний збірник на пошану акад. Михайла Грушевського.
(Київ, 1928. - С. 609-616). Цит. з праці: Завдання слов'янської філології й українська славістика. — Авґсбурґ,
1948. // УВЛН. — Slavistica, № І. - С. 8-9.
6Основоположник Archiv fur Religionspsychologie (I. Bd. 1914).
7Trillhaas W. Grundzge dor Religionspsychologie. — Munchen, 1946. - S. 10-11, 14.
8Наприклад, "триязична єресь" пілатників (із секти ігнатіян) в IX ст.
9The Mystery of Religion. A Study in Social Psychology. - New York-London, MDCCCCXXIV. - Р. 3.
10Diels Р. Altkirchenslavische Grammatik mit einer Auswahl von Texten und einem Wцrterbuch. - I. Teil: Grammatik.
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В так здефінійоване поняття про старо-церковно-слов'янську мову
імпліковані такі її літургійні специфіки, як ідея, квалітативна домінантність
введених Кирилом і Мефодієм лексичних «християнізмів», на яких ця релігійна
ідея поляризується, християнсько-старогрецька синтакса, біблійний стиль і
ритміка та ритуальна інтонація.
Як система, старо-церковно-слов'янська мова — це ессlеsiastica formula
ipsissima. Таким типом мови, взявши його stricti, ніхто ніколи ніде поза
релігійно-обрядовою сферою не користувався й користуватися не міг.
У діахроніці Я. Рудницький відзначає два варіянти цієї мови, що їх
означує термінами: 1. "класична" ст.-ц.-сл. мова та 2. "койне" 11. Термін
"класична" вживемо тут виключно для ecclesiastica formula ipsissima. Коли ж
йдеться про "койне", то воно є доказом, що старо-церковно-слов'янська мова,
тоді як її вживали поза культом, ео ipso переставала бути собою.
3. Екзистенція. В площині екзистенції підходимо до старо-церковнослов'янської мови із становища слов'янських народних мас. Для освічених
верств всі ті нововведені Кирилом і Мефодієм елементи, що відрізнили цю
мову від народно-розговірних діалектів, стали ознакою її "книжності" взагалі —
без поділу на «церковну» і «не-церковну». У народних верств одначе, як
ізольованих від освіти, не було такої категорії як мова "літературна" взагалі.
Корелятивним поняттям до їх народно-розговірної мови (яку вони самі
називають "простою") є лиш "церковна" мова.
С. Младенов каже, що "hдtte die Kirchen-slavische Sprache mit der tдglich.
gesprochenen Rede der Bulgaren nichts gemeinsam" 12. Це тим більш відноситься
до слов'янського грунт поза Болгарією.
Формуючи старо-церковно-слов'янську мову, Кирило і Мефодій, — як
каже А.М. Селищев, — ввели "много новых... слов" 13; найбільш — грецизмів.
"В старославянском (ст.-ц.-сл. — Ю.М.-Л.) языке... отражались элементы
греческого языка не только в словаре и ситаксисе, но и в фонетике" 14. Крім
грецизмів, лексичні нововведення охоплювали собою терміни латинські,
староіталійські, старогерманські, староєврейські, моравські, панонські, а також
ті солунізми, що були чужі для Македонії, як рівно ж македонізми (типу
глаголъ, глаголати),— чужі для решти Болгарії, а тим більше для інших
слов'янських народів:
а) На загально-болгарському ґрунті всі ті нововведення, що відрізняли
старо-церковно-слов'янську мову від народно-розговірних ("простих") діалектів
— силою історично-культурних обставин (брак категорії, званої літературною
мовою, — через ізольованість від освіти та старий дохристиянський погляд, що
не може бути релігії без сакральної мови) —були закономірно аперцеповані як
'християнізми'.
б) На загально-слов'янському ґрунті (поза Болгарією) старо-церк.-слов.
мова від місцево-розговірних діалектів відрізнялася не тільки Кирило— Heidelberg, 1932. - S. 1.
11Нарис..., 1. - С. 8.
12Mladenov S. Geschichte der bulgarischen Sprache. - Berlin und Leipzig, 1929. - S. 21.
13Старославянский язык. Ч. I. — Москва, 1951. - С. 27.
14Ibid. - С. 28.
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Мефодієвими нововведеннями («християнізмами»), але й всією своєю
системою; бо коли сьогодні є чіткі різниці між окремими слов'янськими
мовами, то ці "сьогоднішні різниці поміж слов'янськими мовами до певної міри
відбивають такі ж різниці й у IX столітті"15. Завдяки цій різниці старо-церковнослов'янська мова всією своєю системою аперцепована як ієратична. Незнання її
світського
(розговірно-солунського)
походження
та
позацерковного
(літературного серед освічених верств) буття призвело народ до погляду, що ця
мова постала з християнством і тільки для християнства, та що в позарелігійній
площині вона — табу16.
ІІ. Три модуси релігійної аперцепції
Старо-церковно-слов'янська мова, як релігійна категорія, підлягала
історичному розвиткові, що має три стадії: 1) магічну, 2) містичну та 3)
естетичну.
1. Магічний модус. Обряди старих слов'ян характеризувалися, між іншим,
"магічними викликами й приспівами; деякі залишки їх можна помітити ще й
нині"17. На грунт «сакральних» слів і формул 18* магічно-міфологічного світу
прийшло християнство з його старо-церковно-слов'янською мовою, що в деякій
мірі сприйнялася як магічна.
Ілюстрації з фольклору. Приклад із Західної України (Галичина): "Як хто
хоче, аби дуже рибу ловив, то має сказати в церкві, коли піп каже: "Христос
Воскрес", не "Воістину Воскрес", але: "Я рибу лов'ю"19.
Ще в XIX ст. в центральній Україні чарівники, поруч міфологічної
абракадабри: сарандара-марандара, вживали й сприйняте за абракадабру слово
"аллилуя" в вербалізованій трансформації: "алилуяти", — в формулі
виклинання Злого Духа з божевільного: "Сарандара-марандара, алилуй же його,
Господи"20.
У Московщині в XVI ст. проклинаючи людину, з розговірної (світської)
мови переходили па "священну" — церковно-слов'янську, і вживали в
приписовій формулі біблійне "Маран-Ата", сприйняте за магічне: "Аще кто не
убоится Господа нашего Іисуса Христа, — да будетъ проклятъ: Маран-Ата!"21
На Волині ще в початках XX в. вживали талісманів, званих "святими
письмами", магічна формула яких була писана в церковно-слов'янській мові;
хто ці слова, оракулічного типу, сам дев'ять раз перепише й віритиме силі їх та
15Огієнко Іван. Повстання азбуки й літературної мови в слов'ян. — Жовква, 1938. - С. 267.
16Коли на Волині після 1918 р. ст.-ц.-сл. мову вживали для колориту в побутових п'єсах аматорські театри,
старші селяни вважали це за богохульство (Крем'янеччина. с. Якимівці).
17Грушевський М. 3 релігійної думки на Україні. — Львів, 1925. - С. 4.
18Про священно-магічні знаки чернець Храбр пише: "ІІрѣжде убо словѣне не имѣху книгъ, но чрътами и
рѣзамн чътѣху и гаттаху, погани суще", що найправдоподібніше значить: «почитали» (в культі) і гадали
(авгурували). Устійнене в славістиці вияснення : чътѣху «читали» (чи рідше: «считали»), на мою думку, щодо
тексту, не має покриття в дійсності.
19Рудницький Я. Нарис української діялектології. — Авгсбург, 1946. — С. 23.
20Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім'я.
21Костомаров М. Кудеяр.
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завжди носитиме при собі, того смерть від кулі не візьме: "Крестомъ и
четирьмъ евангелистами ограждаемся, отойди діаволъ отъ четырехъ стѣнъ".22
2. Містичний модус. Диспозиції містиків на богослужінні такі, як в св.
Августина; воліючи церковний спів, а не мову, "hl. Augustilius... forderte mir,
dass sich die sinnliche Empfindung der Vernunft unterordne und nicht zur Fьhrerin
werde" (Bekenntnisse X, 33)23. Старо-церковно-слов'янська мова: 1) як
несоціальна, є не формою думання, а формою виображень, тому не стимулює
рефлексій; 2) як відасоційована від світської, а приасоційована до реліґійної
сфери, вона є ізолятором від мирського та добрим кондуктором
трансцендентного струму. Тому сприяє релігійно-містичному настроєві, що
його, наприклад, містик-аскет Іван Вишенський називає "піднесенням Святого
духа" та "приведенням до Бога".
Типовий для містиків погляд на старо-церковно-слов'янську мову
висловив (на основі особистого досвіду - релігійно-містичної перцепції) Іван
Вишенський: "Книгы церковные всѣ и уставы Словенскимъ языкомъ
друкуйте... Євангелія и Апостола въ церкви на литургіи простымъ (світським —
Ю.М.-Л.) языкомъ не выворочайте: по литургіи же, для вырозум ѣнья людского,
попросту толкуйте и выкладайте. Книгы церковные всѣ и уставы Словенскимъ
языкомъ друкуйте... Словенскій языкъ... плодоноснѣйшій отъ всѣхъ языковъ и
Богу любимійшій... къ Богу приводить, простоту й смиреніе будуетъ и Духа
святого подъемлетъ"24.
3. Естетичний модус. Специфікою церковного мистецтва є стиль-ерґон,
що являє собою продукт давньої енерґеї релігійно-містичного духу. Наприклад,
"was in der weltlichen Musik schmachtende Liebesbrunst ist, kommt in der
gottesdienstlichen Musik aus tiefster, religiцs-mystischer Ergriffenheit" (Der
Liturgische Choral. — Freiburg, 1903. - S. 55) 25*.
Церковне мистецтво в культі сприяє містичному настроєві. Тому то існує
тенденція імплікувати і в мову культу церковно-мистецьку специфіку, яка б
відрізняла цю мову від світської та гармонізувала б із всією системою
церковного мистецтва.
За таку мову Гільтебрандт вважає старо-церковно-слов'янську. Він
підходить до неї із позиції православного. Одначе його погляд є типовим і для
інших віровизнань (наприклад, для українських та хорватських католиків), що
мову вживають цю мову в релігії: "Словенскій языкъ есть языкъ нашей
Православной Церкви, и употребление его освящено и закрѣплено вѣками; онъ
чрезвычайно благозвученъ; обороты выраженія его, наконецъ, — самое
словорасположеніе, строемъ своимъ напоминающее греческое, необыкновенно
величественны"26.
Коли Президія губернії заборонила митрополиту Левицькому писати
22Божелко Т. О "святыхъ письмах" (Прибавленіе кь ПочаевскомѵЛистку. - №№ 21-22. - 1908).
23Schweinsberg F. Stimmliche Ausdrucksgestaltung im Dienste der Kirche. — Heidelberg, 1946. - S. 248.
24Акты относящіеся къ исторіи южной и западной Россіи, собраные изданные археографическою коммиссіею. Том II. - С.-Петербургь. - С. 210. (Цитати вибрані з тексту, наведеного в праці Івана Огієнка. Українська
літературна мова XVI-го ст. - Варшава, 1930).
25Schweinsberg F. - 1. - S. 248.
26Гильтебрандтъ. Справочный и объяснительный словарь. - Петроградъ, 1881-1882.
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пастирські листи ("посланія") "кирильською" (церковно-слов'янською) мовою,
вимагаючи писати їх українською народно-розговірною, І. Могильницький
1822 р. в рекурсі до Президії губернії каже: "Посланій повинні писатися
церковно-слов'янською мовою, бо ся мова служить однією із головних прикмет
греко-католицького богослужіния, так як латинська мова є прикметою
латинського богослужіння. Не можна замість неї уживати народної мови, бо
сего вимагає традиція й повага церкви" (Маковей О. Три галицькі грамматики //
ЗНТШ. - Т. LI.- Львів, 1903. - С. 11).
IІІ. Розуміння в релігії
1. Норми Святого Письма. Богослужіння — синкретизм двох модусів
одного й того містичного фактора — віри в Бога — нормується імперативом
Св. Письма: "Буду молитися духом, і буду молитися й розумом, співатиму
духом, і співатиму й розумом" (Кор. 14:15). 1) "Молитва й спів розуму" — це
етико-профетичний модус: проповідування ("пророкування"— Кор. 14:1); цей
первень вимагає зрозумілої мови, щоб навчати (Кор. 14:19). Розумова сфера
(проповідь) вимагає розумової (раціональної) мови, якою — з правила — є
світсько-розговірна. 2) "Молитва і спів духу" — це релігійні почування самі в
собі, шукання містичного контакту з Богом, — і в цій сфері розуміння мови не
конечне (Кор. 14:2, 4, 14). Культ є сферою релігійних почувань самих у собі,
тому розуміння його мови не є постулатом Св. Письма.
2. Біо-психологічний фактор в культі. Старі релігії (як і тепер примітив)
не були диспоновані до розуміння в релігії, бо їм притаманна і тенденція
вичерпувати її самим культом. Е. Kretschmer каже: "Wir (Moderne — Ю.М.-Л.)
verlegen die Affekte ins Iсh, in uns selbst, der Primitive dagegen projiziert sie in
Aussеnwelt"27. Проекція релігійних афектів вназовнь є причиною недиспозиції в
примітиву брати зміст культу за предмет осуду та недиспозиції до розуміння
мови культу.28* В катарзі, в екстазі, "in diesen Gebiet des Paranormaleu
("Parapsychisehen") die Verstдndiguag ohue Worte gibt (es)" 29. Тому "аm verstchen
liegt dem ursprungliclien religiцsen Menschen ьberhaupt nicht so ѵіеl, wіе der
moderne Mensch meint" 30. В культі наявна "die Negation der Sprache..." 31.
3. Диспозиції до культу в старих слов'ян. Апостолування Кирила й
Мефодія серед слов'ян полягало не в тому, "щоб найбільше пророкувати"
(проповідувати) (Кор. 14:1), а на ширенні християнського культу в грецькій
формі. Панонське Життя свідчить, що Кирило, прибувши в Моравію, почав
свою місію з цього, що — як і слід очікувати від грека й містика — "вскорѣ
27Medizinische Psychologic. - Stuttgart, 1947. - S. 72.
28Укр. слово божевільний (стcл, божьевольнъи) правдоподібно означало колись людину, що 'говорить Божеє':
'передає Божу волю'. Мова умопомішаного була трактована як сакральна лиш тому, що вона алогічна,
незрозуміла. За таку й тепер народ ще має мову юродивих, одержимих і т. д. Цe проблема генези оракулів. Все,
шо відноситься до Вищої Сили — і мова її — лежить поза межами розуміння. Священні скорочення (титли) для
поmina sacra — не табу в графіці: символічне заслонения сфери Вищої Сили. БГЪ, ДХЪ, АГДЪ...
29Kainz F. Psychologie der Sprache. - II. Bd. — Stuttgart, 1943. - S. 475-6.
30Trillhaas W.- 1. - S. 58.
31Mеnsching G. Gott und Mensch. Im Vieweg-Verlag — 1948. - S. 137 ff.
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весь церковный чинъ преложь, научи я утреници, часовомъ, вечерни,
повечерници и тайнѣ службѣ"32. I — очевидно — мав успіх; наприклад
Шафарик каже, що кн. Коцел захопився "слов'янським богослужінням" 33 —
значить, культом. Шукаючи правдивої віри, посли князя Володимира Великого
знайшли її в греків. Доказом цієї правдивості була для них містерія грекохристиянського обряду, як свідчить передана літописцем їх реляція: "И
придохо же въ Греки, и ведоша ны, идеже служать Богу своєму, и не св ѣмы, на
небѣ ли есмы были, ли на земли: нѣсть бо на земли такого вида, ли красоты
такоя, и не доумѣемъ бо сказати, токмо то вѣмы, яко онъд ѣ Богъ с челов ѣкн
пребываетъ, и есть служба ихъ паче всѣхъ странъ. Мы убо неможемъ забыти
красоты тоя"34. Чернець Ігнатій із Смоленська, побувавши з нагоди коронації
Емануїла II. в 1389 р. на богослужінні в св. Софії в Царгороді, згадував: "І так
празнично, так чудодивно, так урочисто було, що це переходить межі
людського поняття"35.
4. Неґація зрозумілості. Через неактуальність фактору розуміння мови в
культі, старі слов'яни — а на Русі, зокрема, послідовно неґували зрозумілість і
старо-церковно-слов'янської мови. Н. v. 'Eckardt каже: "...Die altslavische,
verstдndlich... Sprache Ist die den Kultus bestimineude Liturgie so vцllig zun
Ausdruek des nationalen Volksempfindens geworden, als sei sie eine Dichtung der
religiosen Seele... aber nicht indem man es erlerute, sondern gerade zu Anfang so
stark erlebte..."36. "...Es war hцckster Triumph der schцpferischeu Gestaltungskraft,
der Architektur, Malerei, Musik, der Gestik, wie der Sinngebung und
Worterfassung"37. "...Nicht das Evan-gelium und nicht die Lehre im dogmatischeu
Sinne, nicht eine zu destillierende christliche Ethik, nicht sittliche Lebensgebote
habeu das Volk innerlich geformt, sondern die цffentliche Gottesverehrung..."38.
Не нерозуміння, лиш неґація розуміння призводить до деформації староцерковно-слов'янської мови, наприклад у Московщині (XVI-XVІI в.в.) "при
господствовавшемъ хоровомъ пѣніи слова растягивались до безмыслия, съ
переменою полугласныхъ буквъ на гласный, съ прибавлениемъ новыхъ
гласныхъ39 — явище загальне й тепер.
Коли мати вчить дитину Молитви Господньої, продукує її приблизно
коректно; коли ж молиться сама, слова атрофуються у невиразність: чина —
жесі — набесі…40 (Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ...). Це тому, що майже з
правила під ці verba ipsissima праформи підкладають неадекватний до умовнологічного зміст-інтенцію, яким є побожний настрій сам у собі.
Слід додати, що для логічного розуміння містерія релігії в народі є табу.
Ще досі існує повір'я, що за прочитання ('зрозуміння') всієї Біблії Бог карає
32Голубинскій Е. Исторія Русской Церкви. - Москва, 1904. - С.330, 366.
33Огієнко Іван. Повстання азбуки.... - С. 26.
34Троицкая Летопись. Ред. М. Д. Приселков. - Москва-Ленинград, 1950. - С. 109.
35Ph. Schweinfurth: Die bvzantinische Form. Ihr Wesen und ihre Wirkung. - Berlin, 1943. - S. 43 ff.
36H. v. Eckardt, 1. - S. 18.
37H. v. Eckardt, 1. - S. 4.
38Ibid. - S. 19.
39Митр. Макарій. Исторія Русской Церкви. - Том XII. - CПб ,1883. - С. 113.
40Запис із Волині (Крем'янеччина, с. Татаринці).
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поміщанням розуму 41.
Негація зрозумілості старо-церковно-слов'янської мови, коли врахувати
факт, що вона є формою не думання, а релігійних виображень, абстрагованих
від точно зафіксованого значення слова, дала явище licentia signifacionis. Як у
церковному співі морфологія служить ритміко-мелодиці, так у виображеннях
семасіологія підпорядкована інтенції містерії. Licentia significationis здійснює
себе довільною інтерпретацією слова, з використовуванням народної етимології
включно. Наприклад, "в Україні поширені образи на тексти: "Очі мої вину
(=завжди) ко Господу" (Пс. 24:15), де намальований чернець, що держить в
обох руках по вийнятому окові…Або ще відомі образи на тему: "Взиграся
младенець во чревѣ ея" (Лк. 1:41): намальована Єлисавета, а в животі її грає на
скрипочку дитинка…"42. Використано тут народню етимологію як дійсність чи
скоріш як можливість, — справа не суттєва; важною є енерґія релігійних
виображень, для якої ця етимологія була потенцією, що здійснилася в
алегоричні образи: аскези ченця, що повиймав спокушаючі очі (Мт. 5:29) та
радості матері, що чує в лоні життя дитини (Лк. 1:44).
Релігійні виображення — це виображення про необмежену трансцедентну
сферу, а слова — умовні знаки є символами обмеженого. Дух, що тримається їх
точного значення, є в неволі слова — і виображення про необмежене не
можливі. Коли ж дух виходить з них на свободу уявою, слова перестають
виражати дійсність, тратять свою основну семантему43. Тоді має місце licentia
significationis. Тому що слова виражають розумово-обмежену сферу, а
трансцедент — необмежений, в онтології Г.С. Сковорода вважав за єресь
дослівне розуміння Біблії44. В системі творчих виображень сприймає народ і Св.
Письмо, що являє для нього, як каже о. Елеонський, "книгу чудесъ и по
содержанію и по дѣйствію на сердца людей"45.
5. Розвиток розуміння старо-церковно-слов’янської мови. Староцерковно-слов'янську мову Кирило і Мефодій уформували для вираження послов'янськи християнської системи, ідеї якої поляризуються на 'християнській'
термінології. Основа розуміння цієї системи залежала від розуміння
'християнізмів'; були вони одначе як не-слов'янські нововведення —
слов'янським масам початково цілком незрозумілі. Для ілюстрації — автенчині
ксеноглоси: параскевг'ии, икономъ, диѣволъ, афедронъ, поганъ, олтарь, крестъ,
апостолъ, попъ, хор, ангелъ, постъ, циръкы, букы, кадило і т. д.
Перебиткові запозичення (кальки) хоч і звучали по-слов'янськи, але
значенево: це були quasi-неологізми, що — як специфіковані для
християнських ідей — початково для слов'ян-неофітів були незрозумілі,
наприклад глава (в сенсі:'розділ Св.Письма'); Слово (Бог=Слово); любомудріе
(philуsophia); недѣля (feria); благочестіе (euzebeia); живописецъ (zographos);
благословити (eulogein); величати (megalyncin); благоволеніє (eudokia);
благодѣть (euergetes) і т. д.
41Там же (Докладніше в моїй статті: "До біоґенези типу релігії" // Журн. "Волинь". - Ч. 2. - Нью Йорк, 1952) .
42Огієнко Іларіон, Архиєп. Холмський і Підлиський. Українська Церква. -Т. II. - Прага, 1942. - С. 95.
43Ph. Lersch: Sprache als Freiheit und Verhängriis. — München, 1947. - S. 16-17.
44Чижевський Д. Філософія Г.С. Сковороди. - Варшава, 1934. - С. 20, 132.
45Барсовъ М. Сборннкъ статей. - СПб, 1893. - С. 3.
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Діяслов'янізми, типу моравізму комъкати, македонізму глаголъ і т. д., на
інших слов'янських землях були незрозумілі.
В міру історичної абсорбції християнства ці ксено-християнізми
народними масами вивчалися, цебто вивчалася телеологічна основа лексичного
фонду старо-церковно-слов'янської мови, де болгарські демотизми були тільки
статистами. В тому релігійному сенсі в бутті цієї мови відбувався процес від
меншого до дедалі більшого розуміння.
6. Процес релігійної перцепції.
1) Душевне розуміння. Відношення між наміром Кирила і Мефодія дати
слов'янам зрозумілу мову літургії та свідомим залишенням неперекладених і
незрозумілих для слов'янських народних мас ксеноглосів типу амінь, аллилуіа,
з одного боку, свідчить про те, що Кирило й Мефодій все ж розрахували на
якесь їх розуміння та що при цьому не мали на увазі розуміння логікоформального. З другого ж боку, воно призвело до феномена т. зв. — сказати б
за Кепгеном — "душевної значеневості" ("seelisclie Bedeutsamkeit"). "Jedes Wort
hat auch einen bestimmten seelischen Klangwert, es ist von ganz besonderen
Vorstellungen und Gemьtsbewe-gungen begleitet, die zwar in keinen Wцrterbueh zu
finden sind, die aber da sind, und vor allen Dingen beinflussen sie die Meuschen oft
viel mehr als der logische Inhalt des "Wortes"46.
Таку "душевну значеневість" для народу мають стереотипи: Hagios ho
theos, hagios ischyros hagios athanatos і т. п., що сприймаються, сказавши
терміном Рудольфа Otto, в системі sensus numinis.
2) Перезначеневлення. Старо-церковно-слов'янська мова як літургійна
система (ecclesiastica formula ipsissima) має одну 'глобальну семантему', що нею
є психологічний та логічний зміст культу, на базі якого деякі незрозумілі слова
для народу починають своє нове значення. Наприклад, амінь перезначевилося
на 'кінець молитви'47, "исполать" (is polla ete) — на: 'ведення архиерея' і т. д.
Eckardt каже, що в початках християнства серед слов'ян "das Wort und die
Yerkьndigung, gesсhweige dеum die Predigt gabeu noch keine Anschauung von
Gott, vermittelten kein Bild und beschworen die Verheissimg nicht. Diese
Darstellung aber gab alles und mit einem Male... einzig die Malerci fand die
Sprache..."48. Старо-церковно-слов'янська мова, як літургійна система, мала для
себе вияснення, дане ad oculos, в жестах кліру, співі, а особливо в малярстві. Її
вивчання, а точніш перезначеневлення із світського на церковне,
довершувалося, сказати б, деїктичною методою Берліца. Наприклад, в
українській народній мові слово дух означає: 1. 'віддихуване повітря'
(метафорично: 'еліксір життя'); 2. 'тепло', — в обох випадках — абстракта.
Натомість "духъ святый", завдяки церковним іконам, це святий білий голуб з
розправленими до льоту крилами: одна з 3-ох іпостасів Бога. Господь Саваоф
— це образ старця з білою бородою та піднесеним пальцем правиці. Формули:
"Христосъ Раждается", "Христосъ Воскресе" і т. д. мають для себе вияснення в
46Schwеinsburg F.- 1. - S. 389.
47У народну мову слово "амінь" перейшло в значення 'кінець'. Напр., "амінь тобі буде" = 'пострадаєш життя'
(Волинь, Крем'янеччина).
48L. С. - S. 25.
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образах. Трансцедентна логіка не дозволяє шукати вияснювання деяких
незрозумілих слів на базі їх гомонімного відношення до слів світської мови.
Наприклад, паки, що назагал не зрозуміле, обмежене виключно до формули:
Паки и паки миромъ Господу помолимся, — поза яку його виносити —
нелогічно. Отже, на 'зовнішньо-душевне' (образове) значення цього слова
складається синтеза виображення про мир, Господа, молитву. Закони
трансцедентної логіки діють навіть у дітей. Хоч, наприклад, слово паки вони
іноді етимологізують за українським пакати ('курити'; 'пускати дим'), то все ж
для цієї народної етимології шукають оправдання в курінні ладаном (в кадінні).
3) Релігійна релевантність фонології. В обсязі всієї мовної сфери в
кожного слов'янського народу функція фонології має характер не тільки
етнічний (відрізнення рідної мови від чужої, наприклад, укр. pryjde; польськ.
przyjdzie) та семасіологічний (наприклад, укр. вітер (стсл, вѣтеръ) та витер
(стсл, вытеръ), але й соціальний, філософський і т. д. Я.Б. Рудницький — за
Бюлеровим принципом релевантности слів — відзначив в українській мові
соціальну функцію фонології49. Фонологічні різниці старо-церковнослов'янської мови на грунті інших слов'янських мов (напр. Української) були
аперцеповані народом не як ознака чужості слів чи їх інших значень, а тільки як
специфіка їх етно-реліґійності. І так, наприклад, в Україні значенево
врата=ворота; глава=голова і т. д.; вживання слів з групою trat і tlat чи torot і
tolot релевантне також не в національній площині (бо наприклад врата і глава
трактується так само за рідні, як ворота чи голова); їх сутність лежить в
екзистенціальній площині: слова з trat і tlat вживаються для трансцедентної
сфери буття, а з повноголоссям — для імманентної. Це відноситься до всієї
системи фонетичної диференціації.
4) Асоціативна кляса слова. Освічена людина, що знає старо-церковнослов'янську мову із світської сфери, в церкві не диспонована сприймати її як
трансцедентну. Чуючи в церкві фразу: "Братіє, благодарите всегда о всѣхъ о
имени Господа нашего Іисуса Христа..." (Ефес. 5:20), вона є здатною пригадати
собі слово братіє із світської сфери, наприклад: "Почнемъ же братіє, повѣсть
сію оть стараго Владимера до нынѣшняго Игоря .. . "50. Це диспонує її до двох
синхронічно-паралельних асоціативних класів цього слова: 1) релігійної, напр.:
братіє — благодарити — Господь Іисусъ Христосъ ... та 2) світської: братіє —
повѣсть — князь Владимеръ — Русь — рать… і т. д. Почувши слово колесница,
освічена людина може пригадати його також із латинських реалій та
утотожнити зо словом віз (двоколесний), як це, наприклад, в романі "Бен-Гур"
Л.Воллеса (Lew Wallace): "Почув гуркіт возів… Зацікавився стилем та будовою
колесниць ...". Це диспонує до класу: колесниця — квадрига — Рим — спорт…
Неосвічена людина, не знаючи цих слів із світської сфери, обмежена
49"Так, наприклад, у селі Крушельниці (Бойківщина) частина селян говорить: вибрати, випести, випалити...
інша ж частина: вібрати, вінести, віпалити... Приростка ви- вживають селяни мужицького походження,
приростка ж ві- селяни шляхетські... В обох випадках сутнє, релевантне вживання ви- чи ві- … не в значеневій
площині (би вінести значенево = винести), тут важне походження, соціальна приналежність мовлення"
(Рудницький Я. Український наголос як функційна проблема. - Накл. II.. - С. 4 (Відбитка з Наукового збірника
УВУ в Празі 1942).
50Слово в полку Игореве. Ред. В.И. Адрпанова-Перетц. - Москва-Ленинград, 1950. - С. 5.
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виключно до асоціативного класу релігійного типу: «братіє» — благодарите —
Господь ... та: колесница — пророк Ілля — огненні коні — громи (в повір'ї) —
небо … Тому що в літургічній системі кожна словосполука — це "кліше", то її
окремі слова не ізолються; так наступає їх значенево-реліґійна взаємноасиміляція.
5) Імманентна проблема розуміння. Модерні люди: (а) релігійні афекти
перекладають у свій "я-світ", роблять релігійний фактор предметом свого
осуду, а тому мають гін до розуміння в релігії та її мови; (б) аперцепувавши
старо-церковно-слов'янську мову як світську, вони не спроможні перцепувати її
як трансцедентну. І коли водночас вони слабо її знають в соціальному аспекті,
то в них немає ані такого її специфічно релігійного розуміння, як у народних
мас, ані задовільного знання в соціально-світській площині. Це їх мав на увазі
Памва Беринда в епосі пізнього гуманізму, коли писав: "Широкий и
великославный языкъ славенскій трудности словъ до выразумѣня темныхъ
многіи въ собѣ маетъ, зачимъ и самая церковь Россійская (руська — Ю.М.-Л.)
многимъ власнымъ сыномъ своимъ въ огиду приходить"51. Освіченим верствам
йдеться про філологічне розуміння цієї мови, в той час як народні верстви
такого світського її розуміння уникали52.
ІV. Трансцендентна вітальність
В сьогоднішньому її стані старо-церковно-слов'янську мову загалом
вважають за мертву. Це тому, що вона не вживається як розмовна, а служить
виключно релігійному культові. Якщо б слов'янські народні маси підходили до
неї з таким лінгвістично-соціальним критерієм, то із свого становища прийшли
б до логічного висновку, що Кирило і Мефодій дали їм цю мову "мертвою", бо
ж вона в них (принаймні поза Болгарією) ніколи соціально-розмовною не була.
Сам народ одначе — дарма що вживає її виключно в релігії — цю мову за
мертву не вважає 53.
Об'єктивні дані, а саме: розвиток старо-церковно-слов'янської в новоцерковно-слов'янську мову54, свідчать про живучість цієї мови, дарма що ця
51У посвяті Балабанам "Лексікона словесноросского и именъ тлъкованія". - Київ, 1627.
52Коли один просвітянин з м. Крем'янця в 1928 р. переконав кількох школярів із с. Матвіївці, що слово риза —
це пo-болгарськи 'сорочка', в їх очах риза втратила свою священність. Батьки заборонили їм поширювати серед
дітей цю "єретичну" етимологію слова риза.
53Я.Б. Рудницький відзначає, що українські поети-класикн користуються церковнослов'янізмами, щоб передати
біблійний настрій, напр. в мові пророків тощо ("Нарис"..., 1.с., стор. 79). Генеза церковнослов'янізмів у поетів
— на нашу думку — двояка, залежно від поета й доби: 1. раціональна, цебто премедитовано-механічне шукання
стилю, та 2. ірраціональна, — підсвідома. У великих поетів інколи буває в натхненні чисто звукова, асемантична ґенеза твору, напр. у Шіллера (Пор. мою моногр. "Духовий портрет Ольги Кобилянської" (Вінніпег,
1952. - С. 24-5). У "Прогульці з приємністю, та не без моралі" Т.Шевченко свідчить про себе те саме. Тут
мабуть має місце явище т. зв. фонізму, коли певні незвукові (напр. оптичні, дотикові і г. п.) враження чи
виображення автоматично викликають собою враження звукові. У Шевченка правдоподібно релігійні
виображення всамосіб викликали собою виображення церковної мелодики, забарвленої церковно-слов'янською
звуковістю, ще раніш, ніж він у натхненні міг знати, в які церковно-слов'янські слова ця церк.-слов. звуковість
згодом оформиться; а це наступало щойно в стадії т. зв. раціоналізації в генезі.
54Терміни старо- і ново-церковно-слов'янська мова, в сенсі, оригінальна та націоналізована, вживає Е.
Бѣлявскій: Этимологія древняго церковнославянскаго и русскаго языка. - Москва, 1900. - С. XXII.
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еволюція доконалася виключно в релігії. Це доказ, що живою може бути й та
мова, яка служить тільки релігії. Цей процес життя старо-церковно-слов'янські
слова переформував на розмовно-літературні, наприклад, українські Різдво,
євангелія, піп, церква, цвинтар, ангол, проскура і т. д., та говіркові: Cyc, янгол,
вангелия, очинаш ('молитва'), паска (рід великоднього печива), Паска, одіянія
(великодньо-суботнє вогнище під церквою; походить від: Діянія Апостолів),
Матір Божа; крилас; Осіянська (Сіонська) гора; Русалим і т. д. (Волинь).
С.Смаль-Стоцький стверджує, що «ця мова жила й тепер живе в устах
священиків, дяків, а також і народу» 55. Променюючи на позацерковну сферу, як
система вона залишається виключно в церкві.
Лінґвістично-соціальний критерій, на якому вирішують питання
живучості чи мертвості мови, з народної точки зору — не міродайний.
Schweinsberg (за Гумбольдтом) каже: "...Der naturgegebene Ausgangspunkt aller
stimmlichen Ausdrucksgestaltung liegt in der "energeia" des lebeadigen Worter" 56.
Енергія — це біо-фактор мови; в іманентній мові є нею діяльність духа: розуму,
волі, почувань (іманентних). Натомість у старо-церковно-слов'янській мові як
трансцедентній енерґією є діяльність душі. Її біо-фактор є біо-фактором релігії,
що полягає "im Irrationalen, im ganz eigentumlichen Leben und Ver-leben"57.
Якщо виходити з дефініцій Окена, що "ist die Sprache nichts anders ais
Stimme, mit Mienenspiel verbunden"58, де ознакою життя є одночасність двох
модусів експресії духа: звука й міміки, то буття старо-церковно-слов'янської
мови і відбувається за цим принципом; її перцепція та експресія в релігії народу
виключно звукова. Як релігійно-зрозуміла, вона є формою трансцедентних
виображень, волі та почувань, що уназверхнюються релігійними жестами й
мімікою. Її енергія в перцепції та експресії — динамічна, при цьому нею
кермують живомовні закони. Між ними особливо активний закон умовного
рефлексу. Наприклад, при формулі: Приідите, поклонимся ... — відрух
хрищення; при формулі: Боже Милостивъ ... — биття в груди і т. д.
Коли виходити з доктрини Платона, що мова — це "орган, — щоб один
одного сповіщати про речі" ("Kratilos" 59, то людина, яка вірить в існування Бога
живого, особового — а в народі антропоморфізованого, в молитовному зв'язку з
ним має себе за суб'єкта, а Бога — за адресата. Це — трансцедентна
соціальність мови.
Аперцепувавшись як релігійна категорія, старо-церковно-слов'янська
мова для народу була задовільно зрозумілою й живою виключно в релігійній її
перцепції, заснованій на житті трансценденту та його "душевному розумінні"
— вірі. А трансцедентна "Existenz: Glaube'' 60. Релігійна вітальність та
зрозумілість цієї мови була основана на догмі.
Для XVI-XVІI в.в. проблема старо-церковно-слов'янської мови пов'язана з
проблемою світогляду. В цій епосі (1627 р.) П. Беринда ствердив, що для
55Завдання слов'янської філології... - С. 8.
56L. С. - S. 498.
57Mensching G. Vergleichende Religionswissenschaft. - Leipzig, 1938. - S. 9-11, 20.
58Vierath W. Das gesprochene Wort. - Berlin-Schönenberg, 1927. - S. 129.
59Bühler K. Sprachtheorie und Darstellungsfunkion. - Jena, 1934.
60Jaspers K. Von der Wahrheit. Philosophische Logik. - München, 1947. - S. 640.
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багатьох ця мова має в собі чимало незрозумілих слів. Для "багатьох" — це
значить для гуманізуючих одиниць, для яких ця мова, крім того, стала ще й
мертвою, про що пише Іван Франко; в гуманістів виявився гін еманципуватися
"з-під виключного панування церковщини і більш або менш мертвої церковної
мови до свобіднішого руху, до світських інтересів… Цей процес у різних
народів відбувався в різних часах в міру їх культурного розвитку: у чехів у
ХІѴ-ХѴ, у поляків у XV-XVI, в українців та росіян у XVI-XVII ст.ст."61.
Це "філологічний рух" гуманістів визнав старо-церковно-слов'янську
мову в релігії за "малозрозумілу" та "мертву". Чому це сталося серед
гуманізуючих освічених одиниць, а не серед містиків типу Івана Вишенського
та неосвічених народних мас? Це тому, що "вже, починаючи від XIV ст., все,
що було живе, починає бунтуватись і кричати проти релігійної доґми... Цю
боротьбу починає невинний собі на перший погляд філологічний рух, знаний
під назвою гуманізму..."62.
Раціоналізм послабив енерґею містерії душі, а тим самим і догму про
реальне буття трансцеденту; умертвлення трансцеденту автоматично умертвило
для гуманістів і його містичну Кирило-Мефодієву мову. Бог перестав бути для
них живим, особовим підметом та свідомим адресатом в бутті мови культу, а
залишився для них предметом аналізуючого інтелекту; релігія стала, — як каже
Фаєрбах, — "христологією, цебто релігійною антропологією" 63 — цебто
предметом вивчання, а не вірою. А для цієї новоз'явленої мети КирилоМефодієва мова, що впродовж понад півтисячоліття устійнилася як
ірраціональна, не могла надаватися, що й проявилося в ній, як каже Беринда,
"багатьма темними для розуміння (recte "христології" — Ю.М.-Л.) словами".
V. Релігійно-національний діалект
Є чимало даних для гіпотези, що метою Кирила і Мефодія було дати
слов'янам чисто ієратичний національний діалект, де важним було не
розуміння, а національна форма — слов'янське звучання. Все ж такий підхід до
генетико-телеології цієї мови мав би характер апріорності.
Цей же факт одначе став дійсним в екзистенції цієї мови. В старій
Болгарії, як свідчить чернець Храбр, підкреслювали не її зрозумілість, а
національний характер, що був ознакою "літургії слов'янської", у
протиставленні до "грецької"64. Ця мова стала символом слов'яно-болгарського
патріотизму в змагу проти духової гегемонії гелленізму на Балканах.
"Оповідання Хороброго — це апологія праці св. Констянтина (Кирила — Ю.М.Л.), — його азбуки та перекладів, проти яких ширилося певне незадоволення
(серед греків і ґрекоманів — Ю.М.-Л.); разом із тим — це апологія слов'янської
писемності взагалі, яку тоді не всі визнавали. Це - апологія надзвичайно гаряча,
61Франко Іван Апокрифи й легенди. Т. II. - Львів, 1899. - С. XXIV (Вступ).
62Левинський В. Філософія й історичний матеріалізм // Нова Україна. - Прага, 1923. - С. 64.
63Feuerbach L. Grundzüge der Philosophie der Zukunft. - С. 1. (Цит. В. Левинський...- р.с).
64Oгієнко Іван. Постання азбуки.... - С. 216.
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а до того апологія такого дражливого питання, як національна письменність"65.
Князь Коцел захопився слов'янським богослужінням тому, що воно було
слов'янське, рідне йому, але це не означає, що в понятті "рідність" implicite
лежить зрозумілість. Наприклад, англійська мова творів Айнштайна звуково
сприймається і неосвіченим англійцем як рідна, але це не означає, що в функції
цих творів вона для нього зрозуміла. II. v. Eckardt підкреслює, що староцерковно-слов'янська мова служила "zum Ausdruck cles nationalen
Volksempfindens", але в це національне сприймання не було імпліковане
розуміння тому, що було неактуальне, неґоване, неістотне,' — в практиці
нетотожне з національним: ''...аbег nicht indem man es erlernte. sondern... so stark
erlebte".
Етнічно-слов'янською специфікою цієї мови була для старих слов'ян, а
тепер і для нас, не так її семасіологія, як фонація. Окреме від світсько-мовного
звучання старо-церковно-слов'янської мови стало ознакою національнорелігійного діалекту, а не чужості. До мови свого обряду народні маси свідомо
вводять чужі слова, щоб вони звучали врочисто, не по-буденному 66, а проте ці
об'єктивно чужі елементи народ трактує як рідні релігійного типу. Наприклад, у
колядці "Ой, видить Бог..." старо-церковно-слов'янізми: возвістити, тріє царі і
т. д. український народ не трактує за етранжизми, а за українсько-релігійні
діалектизми, не відчуваючи потреби їх перекладу.
Хто не здає собі справи з того, що категорію рідної мови, як цілість, народ
поділив на дві частині: 1) на раціональну (світсько-розговірну; "просту") та 2)
ірраціональну ("церковну"; 'духовну'), старо-церковно-словянську. То ж в
апріорному судженні про відношення народу до проблеми рідності мови в
релігії попадає в антиномію. Фактор рідності в раціональному типі мови чинить
більш приємливими ті ідеї, що їх треба розуміти, сприймати розумом,
наприклад в навчальній проповіді. Тому о. І.Бабченко писав, що його проповіді
мали успіх не тільки тому, що він їх виголошував селянам "на общепонятномъ
для нихъ языкѣ малороссійскомъ", а ще й тому, що це для них "родной, близокъ
къ сердцу языкъ"67.
Натомість окремий від раціонального (світського) нюанс фактора рідності
існує для народу в національно-реліґійному діалекті — в старо-церковнослов'янській мові. Ця її трансцедентного типу рідність чинить в релігії
сприємливішими ті ідеї, що їх треба сприймати в ірраціональній системі
містерії культу. Тому то — з точки погляду народу — було б нелогічно
вияснювати свідчення о. І.Бабченка так, що коли українська розмовна мова
сприймається як рідна (в проповіді), то ео ipso старо-церковно-слов'янська мова
(в культі) є ніби нерідною.
Тим часом дехто апріорно думає, що народ має за рідну лиш свою
розговірно-світську мову, а тому, "коли наприклад мова стає синонімом народу,
то не може він не занести цю свою духовну цінність до тієї найбільш інтимної
65Там само. - С.205.
66Я. Гординський відзначив це явище на матеріалі українських колядок, зокрема галицький віншівок у
розвідці: "Про мову українських колядок" (Рідна Мова. - Част. 5 (29). — Варшава, 1955. - С. 227).
67У передмові до "Поучснія на малороссійскомъ языкѣ". — Харків, 1863.
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скарбниці, де заховано його релігійні почування"68. Це лиш гіпотеза, що народ
замість "чужої" (старо-церковно-слов'янської) мови має тенденцію ввести до
релігії рідну, за яку має нібито лиш світсько-розмовну мову. П.Житецький
писав: "Въ сознаніи большинства идея церковнаго языка см ѣшалась съ идеей
вѣры, а та и другая съ идеей народной самобытности" 69. Зокрема щодо
українців Огієнко каже, що старо-церковно-слов'янська мова стала в народі за
ознаку "руської" (української) народності, "руської" (української) віри70.
Mikołaj z Wietlina 1834 р. писав: "AVszyscy ci Rusini... wyznają obrządek
(ruski... — перекреслено) grecki, częścią w połączeniu z kościołem Rzymskim... w
jednym staroruskim czyli słowiańskim języku służbę bożą odprawiają" (В. Щурат.
Азбучна стаття Миколи Кмицикевича // ЗНТШ. - Т. LXII. —Кн.І.— Львів, 1905.
VІ . Закінчення. Спір щодо Кирило-Мефодіївської мови
Про ґенезу сакральної мови та її категорію вирішив біологічний фактор. У
своєму активному модусі він призвів до явища псевдомови (неогласії, гласолалії
та ксеногласії) релігійних екстатиків (Див.: Kainz І. - С. 463-464). До речі, на нашу
думку, у Св. Письмі (Кор. XIV) aпостол Павло під терміном "мова", що він вживає
його в сенсі незрозумілої мови, власне й має на увазі цю псевдомову релігійних
екстатиків, а точніш — їхню глосолалію та неогласію. Досьогочасне філологічне
з’ясування терміну "мова" в XIV розділі Послання Коринтянам як справжньої
(соціальної) мови одного народу, що є чужою (а тому й незрозумілою) для іншого
народу — для згаданого тексту не видається бути обґрунтованим. Така
механістична інтерпретація спричинена традиційним неоправданим поглядом, що
начебто справа мови релігійного культу — це чисто філологічна проблема. Такий
погляд заперечує психологічний метод, а внаслідок цього веде до результатів, що
не розкривають дійсності.
Цей же біологічний фактор, що, як активний, детермінує релігійного
екстатика до псевдомови, в своєму пасивному модусі в містерії культу
проявляється як гін до перцепування такої мови в релігії, що була б окремою від
світської. Він таки й призвів до витворення 'сакральної' мови як засобу експресії та
як релігійної категорії. Тут лежить ґенеза оракула, абракадабри, магічних засобів і
т. д.. а також тих явищ, що їх теологія назвала "язичними єресями" (наприклад, у
т. зв. "пилатників"). І врешті, на цьому ж біологічному праґрунті слід шукати
прив'язання до Кирило-Мефодієвої мови і серед слов'янських мас. Документальні
дані, а також досвід з "автопсії", говорять про трудність, що пов'язана зі спробами
усування в народі, особливо серед старшого покоління, церковно-слов'янської
мови з обряду на користь їхньої етнічно-розговірної, цебто — з їх погляду —
'світської' мови (На українському ґрунті — Див.: Приходько В. Під сонцем
Поділля. Спомини. — Львів, 1931. - С. 214-215, 217). Причиною тут є не
68Лотоцькпй О. Національний елемент у християнстві.// Духовна Бесіда. - Варшава, 25. І. 1925.
69Старинные воззрѣнія русскихъ людей на русскій языкъ // Кіевская Старина.- Т. IV.- 1882. -Листопад. —
С.285.
70L. с. - С. 81.
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обскурантизм, не брак патріотичного пієтизму до своєї етнічно-розговірної мови, і
не в першу чергу просте призвичаєння та консерватизм, а тільки згаданий
біопсихологічний фактор, що послідовно діє в містичному типі релігії.
З механістично-раціоналістичним принципом підходять деякі модерні
дослідники і до історично-культурного аспекту місії св. Кирила (Констянтина) і
Мефодія. Тому що ця місія у філософській площині позв'язана з істотою ст.-ц.мови в народі, то треба звернути увагу на наступне.
Щодо ґенетико-телеології старо-церковно-слов'янської мови, то треба
ствердити, що свідомою метою Кирила і Мефодія було ширити серед слов'ян не
культуру саму по собі, а християнство, одним з атрибутів якого є й культура, і не
мову "літературну" взагалі, а мову для релігійного культу, що в її потенції була й
загально-літературність, але — неактуальна для Кирила й Мефодія. І
"рівноапостольними" їх признала Церква не за культуртрегерство, а за ширення
віри Христової.
Тому одначе, що слов'янській філології, — як каже С. Слоньський, — przy
języku... starosłowiańskim nie chodzi... wcale, że był to język cerkiewny, lecz o jego
zwykłą, żywą postać" та про культурно-історичне значення цієї мови, то вона
закономірно підкреслює в місії Кирила і Мефодія тільки те, що є предметом її
дослідів: письмо, мову, літературу, культуру. Типовий цього вираз — в
Остроґорського: "Die Schrift, die Anfдuge ihrer nationalen Literatur und Kultur
verdanken diese Lдnder der Brьdern von Thessalonike, die mit Recht die Apostel der
Slawen genannt werden".
Але далеко не всі філологи підходять до справи об'єктивно, стверджуючи
релігійну мету місії Кирила і Мефодія та релігійну ґенетико-телеологію їх мови,
заявляючи при цьому, що їх цікавить у цій місії культурно-світський аспект
справи, тоді як релігійний залишається окремою проблемою досліджень.
Мета — досліджувати світський аспект місії і мови — деяким філологам
почала сугерувати погляд, що місія Кирила і Мефодія та генетико-телеологія їх
мови в своїй основі мали культурно-світський характер, а християнство було
тільки їх модусом. Коли додамо до цього, що ці філологи аперцепували староцерковно-слов'янську мову як світську, бо знають і світський — поруч церковного
— аспект її буття, то, ясна річ, термін церковна мова для них є лиш релятивнофункційним, а точніш — порожнім. Тому для Кирило-Мефодієвої мови вони
воліють вживати терміни: мова "старослов'янська" або "староболгарська".
Коли йдеться про екзистенцію Кирило-Мефодієвої мови серед народних
мас, то — всупереч "номіналістичному" становищу філології — термін церковна
мова там трактується як абсолютний і як той, що означає реально існуючу
релігійну категорію, що нею була — і тепер у значній мірі є — старо-церковнослов'янська мова. Про місію Кирила і Мефодія маси мають таке уявлення, як і про
їх постаті, виображені на основі св. ікон та поминання на літургії "Святыхъ
ривноапостольныхъ Мефодіа і Кирілла — учителів словенскихъ, и всѣхъ святыхъ,
их же молитвами посѣти ны, Боже".
Між філологічним "номіналістичним" та народним "реалістичним"
(томістичним) поглядами на Кирило-Мефодієву мову існує потенційний
"славістичний спір за універсалії".
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8. Біо-психологічний вимір потоку часу
І. Кожен з нас із власного досвіду знає: іноді одна година минає так скоро,
"немов хвилинка", а іноді година "триває як вічність", як кажуть про це
поетичною мовою. В одному й другому випадку ми знаємо, що годинник
показує одну й ту ж саму одиницю часу, цебто одну годину, а проте своєю
істотою одну й цю саму одиницю часу (годину) ми відчуваємо одного разу
"коротшою", а іншим разом відчуваємо її довшою — залежно від умовин
нашого життя в даний момент.
Математичне міряння часу, цебто міряння механічне, об'єктивне.
Наприклад, міряння часу годинником і календарем завжди є об'єктивним. Але
людська істота міряє час сама — незалежно від зовнішніх, механічних мірил
(годинника й календаря). Людська духовість має свою окрему міру часу, яка не
є співвимірною із мірою годинника чи календаря. Духове міряння часу — це
відчування часу людською істотою, цебто біологічне міряння часу.
Звичайно,біологічне міряння часу має суб'єктивний характер.
Ось звичайні життьові приклади. Коли хтось нетерпляче когось очікує і
при тому не має годинника, то йому здається, що він уже чекає досить довго,
десь дві години. Проте коли ж він згодом подивиться на годинник, то
здивується тому, що він чекав не так вже й довго, в дійсності — тільки годину.
А може бути й навпаки. Людина, зайнята якоюсь своєю любимою діяльністю, в
ході роботи загалом відчуває, що вона працює тільки приблизно годину, а коли
гляне на годинника, то здивується тому, що вона вже працює дві чи три години.
Отже, біологічний, суб'єктивний час (тривання часу, що його відчуває людська
істота) відрізняється від механічного, об'єктивного часу — часу, який показує
годинник чи календар.
Вищеподані приклади відомі кожному з його власного щоденного
досвіду. Відтак над самим фактом існування різниці між механічним і
біологічним мірянням немає потреби тут довше зупинятися. Над чим слід
зупинятися ширше й глибше, то це над цим ось питанням: чи ця підстава, на
якій біологічно міряємо час (цебто духово переживаємо час) керується якимсь
природним законом?
Це питання досі не було поставлене.
Мета цієї статті не обмежується тільки поставленням питання, бо тут
йдеться також про спробу знайти відповідь на нього.
А покищо знову повернемося до життьових прикладів.
ІІ. У Канаду я прибув у 1948 році і, як новоприбулий, був,так би мовити,
"самозгубленим у просторі й часі". Я був зацікавлений тими людьми, що
прибули з Європи вже давно. Мене цікавило, як вони тепер почуваються, цебто
яку зміну в їхній духовості зробила сама та свідомість, що вони в Канаді
живуть довго. Щоб було ясніше, я викладу це ширше: мені йшлося не про
вплив нових (канадських) суспільних, економічних обставин на них, не вплив
місцевих звичаїв, іншого роду й способу праці, інших засобів життя,
іншомовного середовища. Ні, мені йшлося про час, цебто про саме їхнє
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відчуття того, що вони в Канаді живуть уже довго, і чи сама свідомість того, що
вони в Канаді вже живуть довго, не вплинула якось на їхню психіку?
У мене була старенька сусідка з-під Рави Руської (з Галичини). Року 1945го в Канаді їй минав уже десь 45 рік. Але вона часто скаржилася, що 45 років
минули їй у Канаді "немов один день". Вона почувалася так, що "ніби вчора
приїхала з краю" (із села в лісах з-під Рави Руської в Галичині). "У старім краю
літа якось не так скоро йшли, як тут, в Канаді", - говорила вона.
Цю саму скаргу я чув і від інших наших піонерів.
Це їхнє відчуття, що ця сама одиниця часу (наприклад, рік), у Канаді
триває їм "коротше", ніж тривала тоді, коли вони були в "старому краю". Я
пояснював це різними причинами. Але, як потім виявилося, я спочатку
пояснював це неправильно; а втім у початках я глибше не обмірковував цієї
справи. А це тому, що вона була для мене т. зв. "очевидною правдою", бо ж я
знав з досвіду, що людина одну й ту ж саму одиницю часу одного разу відчуває
"коротшою", а іншого — "довшою".
Але воно й цим разом було так, як це переважно буває, що т. зв. "очевидні
правди" в дійсності є для нас найменш очевидними. Приймаючи їх за
"очевидні", ми цим заспокоюємося, а тому не думаємо над ними глибше. Саме
тому "очевидні правди" іноді бувають нам менше відомі, ніж правди
неочевидні.
Бо ось одного разу я більший натиск думки поклав на відомий мені факт,
що я в Канаді жив уже п'ять років. І раптом відчув, що не можу з цим
погодитися, бо мене опанувала злуда, що я прибув сюди не раніше, як "торік".
Мене вразив факт, що п'ять років мені минали в Канаді скоріше, ніж, бувало,
два місяці літніх шкільних вакацій. Колись два місяці вакацій — це ж був для
мене надто довгий час!
ІІІ. Можливо, що відчуття того факту, що, прибувшим з Європи в Канаду
(принаймні тим, з ким я контактувався, і мені особисто), час тут минув скоріше,
ніж минав в Європі, ще не був би таким дивним, якщо б тут не було крайньої
внутрішньої само суперечності. Власне, цей парадокс став мені загадковим.
Саме йдеться тут ось про що: сам хід переживання кожної поточної години в
Канаді видавався мені "довшим", ніж в Європі. Відтак, коли переживання
кожної окремої години й дня видається довшим, то звідси слід сподіватися
такого логічного висновку: коли ці "здовжені" години зложити разом, то з
цього вийдуть "здовжені" роки, хоч однак воно діється якраз навпаки: чим
"довшими" видаються години й дні, то "коротшими" видаються роки. Тут,
власне, і є цей парадокс.
Ось людина працює: час їй волочиться дуже "повільно" — як кажуть:
"година роком стає". Так з дня на день години видаються неймовірно довгими в
той час, коли їх переживати в теперішньому часі. Але коли всі ці години вже
відійдуть у минуле і складуться в роки, то, оглянувшись за ними позад себе,
тобі здається, що ці роки проминули якось неприродно надто "заскоро".
Про це я переконався на основі інформацій декого з наших, старих
піонерів у Канаді, а також на матеріалі особистих переживань. Але цей самий
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парадокс у "старому краю" діяв протилежним порядком. Згадувана тут мною на
початку статті сусідка з-під Рави Руської говорила, що в "старім краю" поточні
години й дні, тижні й місяці минали "скоріше", ніж у Канаді. Але коли
переживані нею "короткі" години, дні, тижні й місяці відходили в минуле й
складалися в роки й вона оглядалася позад себе на них, то ці роки здавалися їй
"довгими".
Так, це суб'єктивне явище, але воно природне. Людина переживає цю
"злуду" реально, як факт, а тому слід з нею серйозно рахуватися. Але для цього
найперше слід пізнати його причину.
IV. Мені не трудно було пояснити собі, чому моїй сусідці з-під Рави
Руської кожна година й кожен день у Канаді тривали так "довго" — довше, ніж
бувало в "старім краю". Вона походила з села повного різноманітностей
хліборобського життя з його споконвічними багатими традиціями. Багато свят з
різними обрядами і звичаями; хліборобське заняття — сівба й збирання плодів
— також сповнене барвистим багатством обрядів і звичаїв, як дожинки тощо,
— усе це давало велику скалю вражень: один день відрізнявся від іншого, одна
пора року відрізнялася від іншої. Тому теперішній час для неї минав "дуже
скоро", а відтак години, дні, тижні, місяці видавалися "короткими". А коли ці
"короткі" години, тижні й місяці вже відійшли в минуле, склавши з себе роки,
то селянин, оглянувшись поза себе на ці минулі роки, відчував їх "довгими"
тому, що вони були повні різнородного змісту бувших переживань, були
сповнені багатством вражень.
Прибувши в Канаду, селянин, а особливо тоді, коли він попадав у місто,
ставав за одноманітну "спеціалізовану" роботу. Тут він виконував день-у-день
постійно одне й те ж саме заняття, наприклад, пришивання ґудзиків чи ношення
якогось заліза. Праця сіра, одноманітна… Година до години і день до дня такі
подібні, як для людини білої раси обличчя маси китайських вояків, що йдуть
загонами. Вони один до одного для неї такі подібні, що годі між ними знайти
якусь різницю тому, хто не зжився з виглядом китайців. Ця одноманітність,
брак нових вражень, брак зміни призводять до того, що дні й години стають
доскучними, порожніми, а тому й видаються довгими, коли їх переживати
тепер. А коли ці "довгі" години, дні й тижні вже відійдуть у минуле, складуть із
себе роки, і коли в це минуле оглянутися, то вони видаються неймовірно
"короткими", немов би час поза плечима людини кудись щезнув на пройденому
нею життєвому шляху. Людина почувається неначе б була без минулого, так
ніби не жила й постарілася за один день.
Чому це так? А тому, що людина не має що згадувати: її минуле вбоге
щодо вражень, немов би зовсім порожнє, мало що є згадувати. Відтак їй
здається, що вона жила недовго, хоч у дійсності вона прожила, скажемо,
вісімдесят років.
V. Те, що сказане тут вище, є природною життєвою дійсністю людської
істоти. І воно настільки ясне з досвіду кожної людини, що подальші якісь
з’ясування тут очевидно будуть вже зайві.
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А тепер знову повернемося до попереднього питання: чи процесом
біологічного відчування часу править якийсь закон? Відповідь: на основі тієї
дійсності, що описана вище — випливає сама собою. Так, тут існує природний
закон. Його вже можемо без якихось затруднень розкрити і сформулювати так.
Біопсихологічна міра минулого часу є прямо пропорційною до спільності
життєвих вражень людини в її минулому й відворотно-пропорційною до
спільності і сучасних життєвих вражень. Для означення розкритого тут закону в
цій статті запропонований термін "закон відносності біологічного часу". Цебто
біологічне відчуття довгості часу є суб'єктивним, а відтак таке відчуття часу
має відносний характер. Ця його відносність кермується тим законом, який ми
розкрили його тут.
VI. Явище, зване словом "час", є природно-кінечним, родимим,
невід'ємним від людини фактором. У психології й філософії чимало сказано про
те, чим є час як явище саме собою, і про те, як людина витворила собі поняття
про час. Усе це досьогочасне зацікавлення явищем, що зване словом "час",
обмежене питанням відношення людини до часу. Але, здається, ми не
допустимося помилки, коли скажемо, що можна й треба також поставити
відворотне питання, а саме — питання про відношення часу до людини.
Що в людині діє гін абсолютного самозбереження — це явище для історії
філософії відоме. Дарма, що в науці й філософії немає для цього належного
терміну. Ми тут запропонуємо для цього такий термін, як гін до вічності. Ні
наука, ні філософія не зробили кінцевих висновків з наявності гону до вічності,
а зробити їх конче потрібно в ділянці загального знання про людську істоту. У
цій статті, однак, не буде спроб займатися справою гону до вічності. Що я тут
маю на увазі: це тільки підкреслення того факту, що гін до вічності, як гін
абсолютного самозбереження, є бажанням жити якомога найдовше — з
проекцією у вічність, цебто продовжувати час свого існування в безкінечність.
Гін до вічності — тому, що він є інстинктом самозбереження — є
найважливішим фактором у людській істоті. А тому що гін до вічності — це гін
до продовження людиною свого часу, то тим самим феномен часу є в людині
найважливішим явищем. Коли ж то так, то й також закон відносності
біологічного часу не може не мати істотного й кінечного значення для буття
людини.
Тут ми знову спонукані ще раз сказати, що треба поставити питання про
відношення часу до людини. Під відношенням часу до людини я розумію вплив
біологічного часу людини на духовість людини. Я маю на увазі ось що:
оскільки в людині діє природно-кінечний гін до вічності (будь він зрозумілий
людині, а чи й ні), цебто людина свідомо й підсвідомо бажає продовжити своє
життя, то як почувається людина, коли вона, глянувши у своє минуле, відчуває:
що її час минув дуже "скоро", якось ненормально "скоро"? А при тому ця
людина свідома того, що в інших, кращих обставинах життя, час її був би
"довшим". Людина відчуває, що обставини штучно "скоротили" її час, цебто
відібрали від її свідомості відчуття довгого часу в її минулому. Вона відчуває,
що жила коротко, дарма, що її метрика стара.
51

Так ось, такі обставини життя, в яких людина, оглядаючись поза себе,
бачить свої минулі роки, пройшовши ми "дуже скоро", непомітно — через
моногонію життя — стають проти її природного гону до вічності. Відтак
модерний спосіб життя з його спеціалізацією праці (одноманітність занять) є
противником інстинкту самозбереження. Він суперечить гонові до вічності, а
тим самим від'ємно впливає на світогляд і на стан моральності модерної
людини.
9. Смисл євангельської фрази Lalein glossais
"Lalein glossais" — це фраза з грецького тексту (відтак з оригіналу)
Нового Завіту (І Кор. ХІV), яка впродовж століть аж по наші дні була
загадковою для перекладачів Біблії. Ця фраза вживається в множині ("Lalein
glossais") і в однині ("Lalein glosse"). В статті, для скорочення, буду подавати
тільки її множинну форму.
Що ця фраза означає? Поки я займуся справою відповіді на це питання, то
найперше подам дещо про початки й історію мого зацікавлення нею.
Не один з нас ще з дитячих і юних років пам'ятає, як деякі секти на своїх
молитовних зборах "лепетали", чи "лекотали", чи "булькотали". Це було так:
один з них починає проповідувати, потім проповідує другий, третій і т .д. І
кожен з них дедалі більше попадає в таке зворушення, що йому вже тяжко
правильно вимовляти звуки слів. І ось одні слова ще ясні, а другі, що з ними
змішуються, вже є перекручені. Між ними вже з’являється безладне лепетання,
а далі мова вже взагалі перестає бути мовою. Вона переходить в потік
лепетання і ступнево всі молитовні збори заливаються тим «лепетанням».
Нам, тоді ще дітям, які по вечорах із цікавості ходили слухати це, від того
"лепетання" ставало моторошно. Наші старенькі православні бабусі щиро були
переконані, що в тих сектантів "вселяється злий дух"; середуще, поступовіше
покоління, твердило, що сектанти тільки штучно прикидаються, що їхніми
устами говорить якась "сила", а відтак вони «грають комедію».
Натомість самі сектанти щиро твердили, що їхніми устами "говорить
Святий Дух", і що Він говорить "різними чужими мовами".
Справді ж, між тим лепетанням іноді шляхом коінциденції попадалися
звукові продукти, що нагадували собою якісь ніби перекручені німецькі слова,
чи деякі слова з інших чужих мов. Але в основному це був потік "лепетання".
Те лепетання, яке мені доводилося чути, найчастіше характеризувалося
перевагою таких звуків: «Гарррітатата...».
Ця справа завжди інтригувала мене. Але згодом, коли я вступив на студії
філології, в мовознавстві я не знайшов з’ясування цієї проблеми, бо ж
мовознавство взагалі цим питанням не займається.
До проблем цього дивного явища мови в релігійних переживаннях згодом
долучилася ще одна проблема: справа рідної мови в Церкві. І так з ходом років
назбирався гурт різних цього роду питань, що разом становили собою одну
загальну проблему, яку я назвав терміном: "Мова в релігійному культі".
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У курсі своїх університетських студій я постійно цікавився цією
проблемою, але тільки приватно, бо ж, як було сказано, офіційні студії цим
предметом не займалися й не поставили його навіть, як саму концепцію.
Опинившись у Німеччині під кінець Другої світової війни, я присвятив
цій справі пару років приватних студій, користуючись багатою джерелами
бібліотекою Мюнхенського університету. Мої розмови з визначними
мовознавцями різних національностей тільки утвердили мене в тій свідомості,
що мовознавство не знає й не цікавиться цією справою, яку я окреслив, як
"мова в релігійному культі".
Року 1948-го я запропонував професору П. Коваліву — ректорові
Богословсько-Педагогічної Академії в Мюнхені ввести в програму цієї школи
новий предмет: "Мова в релігійному культі". Проф. П. Ковалів був першим ізпоміж тих мовознавців, з якими я в цій справі законтактував. Він бистро
зорієнтувався, про що мені йдеться і повністю зі мною погодився, а зрештою
увів цей предмет у програму Академії. Мене при цьому він найменував
лектором цього нового предмета. Таким чином, згадана Академія — це перша в
історії школа, в якій викладався предмет "Мова в релігійному культі". А поза
моральною підтримкою проф. П. Коваліва загал учених, які про цю справу
знали, був проти мене з приводу моєї "вигадки якогось фантастичного
предмета". У скрипті, який я собі на борзі приготовив для викладів, між іншим
був також розділ під заголовком "Староцерковнослов'янська мова, як мова
релігійного культу" і розділ під заголовком "Священна ґлоссолалія".
У згаданій Академії я викладав тільки пару місяців, бо в грудні 1948 року
виїхав у Канаду.
Розділ "Староцерковнослов'янська мова" був 1953 року опублікований в
часописі УВАН «Славістика» (ч. 17) у Вінніпезі. Коли проф. Ярослав
Рудницький ще навесні 1949 року запропонував мені видати в УВАН цей
розділ, то я почав думати над тим, чи не взяти з розділу "Священна ґлоссолалія"
мою інтерпретацію фрази «Lalein glossais» за 1.Кор. ХІV, і не вмістити її в
розділі "Староцерковнослов'янська мова як мова релігійного культу". Я вагався.
Для цього були різні причини включно з формально-методологічною, бо ж ця
фраза не мала прямого відношення до староцерковнослов’янської мови. Друга
причина — це було введення новини, так би мовити, революційного характеру.
Я міг передбачувати евентуально голосні відзиви протесту, що я, мовляв,
поважився
радикально
змінити
освячену
традицією
досьогочасну
інтерпретацію ідеології апостола Павла в І Посланні до Коринтян (розд. XIV).
На критику я — як своєю природою, так і вихованням — не маю нахилу
реагувати нервами; але тоді я був хворий (з’явився т.зв. "тиск"). Лікарі спочатку
не могли поставити правильний діягноз і на всякий випадок радили мені спокій.
Але, як говорила мені дружина, евентуальна дискусія (а вона в нас, на жаль,
переважно приймає неприємні форми) таки могла якоюсь мірою скаламутити
мій спокій.
Відтак я вагався далі: то вносив у свою розвідку свою інтерпретацію
згаданої грецької фрази, то знову викреслював її. І це на пару років затягнуло
справу друку розвідки. Коли ж нарешті, на вимогу проф. Ярослава
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Рудницького, я таки рішився здати її в друк, то викреслив інтерпретацію цієї
фрази. Але, коли розвідка вже була на друкарському пресі, я змінив свою думку
і знову вписав цю інтерпретацію. Так вона 1953 року появилася на 28 сторінці
друком у тексті моєї праці "Староцерковнослов'янська мова як мова релігійного
культу".
Цю інтерпретацію я не мав наміру популяризувати, а тому подав її
сконденсовано. Крім цього, брак місця в малій брошурі також вимагав
скорочення, а тим самим й згущення думки.
Ось ця моя інтерпретація фрази "Іаlеіn glossais": така, якою я її подав у
своїй вище згаданій друкованій праці 1953 року: "Богослужіния — це
синкретизм двох модусів одного й того ж містичного фактору — вірення у Бога
— нормується імперативом Св. Письма: «Буду молитися духом, і буду
молитися й розумом» (1 Кор. XIV:15). 1) "Молитва й спів розуму" — це етикопрофетичний модус: проповідування ("пророкування" — І Кор. XIV:І). Цей
первень вимагає зрозумілої мови, щоб навчати (І. Кор.XIV:19). 2). "Молитва і
спів духа" — це релігійні почування самі в собі, шукання містичного контакту з
Богом. І в цій сфері розуміння мови не остаточне (І Кор. XIV: 2, 4, 14).
На нашу думку, у Св. Письмі (І Кор. XIV) апостол .Павло під терміном
"мова" ("ґлосса") розуміє його в сенсі "незрозумілої мови". Власне й має на
увазі цю псевдомову релігійних екстатиків, а точніше — їхню ґлоссолалію та
неоґлоссію (роди "лепетання"). Досьогочасне філологічне з’ясування терміну
"мова" ("глосса") у XIV розділі І Коринтянам, як справжньої (соціальної) мови
одного народу, що є чужою, а тому й незрозумілою для іншого народу. Таке
для згаданого тексту не видається бути обгрунтованим. Така механістична
інтерпретація спричинена традиційним неоправданим поглядом, що начебто
справа мови релігійного культу — це чисто філологічна проблема. Такий
погляд заперечує психологічну методу і внаслідок цього веде до результатів,
що не розкривають дійсності.
Мені йшлося принципово не про староцерковнослов'янську мову, а тільки
про мову в релігійному культі взагалі. Староцерковнослов'янська мова тут
служила мені тільки одним з численних ілюстративних прикладів дещо ширшої
проблеми — мови в релігійному культі.
Як було сказано вище, загал науковців, які моє зацікавлення цією справою
знали, не схвалювали як мій підхід до цієї проблеми, так і саме ставлення цієї
справи як проблеми. То ж і не дивно (цього я сподівався заздалегідь), що після
появи моєї розвідки в 1953 роціі друком, українська критика "розгромила" її
писаною й усною формами, як, мовляв, "фантазії". Тоді таки суворий і
серйозний у критиці професор Лонт з Гарвардського університету, який тільки
в рідкісно-виняткових випадках виступає з рецензіями, поступив інакше. У
своїй рецензії на сторінках лінгвістичного журналу "Word" він заявив, що я у
своїй розвідці відкрив зовсім нову і взагалі "цікаву проблему" у славістиці. Але
цей комплімент з його уст (щоправда, він у нього рідко коли буває) був
поданий разом з суворою критикою моєї мети, з якою я порушив цю проблему,
та моєї методи, за допомогою якої я цю проблему поставив. Професор Лонт
відкинув цю мою мету й методу, яка мала місце в моїй розвідці. Я не бачу
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потреби відповідати тут писаній і усній критиці з боку наших земляків. Ця
критика не серйозна; що ж до профеасора Лонта, то мені було незрозумілим, як
він може вважати моє відкриття ("цікавої проблеми", як він сказав) правильним,
а методу, за допомогою якої я це відкриття зробив, «неправильною».
Незрозумілою, якщо б я не був поінформований про понурий стан мети й
методів сучасного мовознавства.
Таким ось чином наука, тотально засудивши всю мою розвідку з 1953
року, тим самим засудила і мою інтерпретацію фрази "Іаlеіn glossais", подану в
цій розвідці. Бо ж самозрозуміло, що якщо б я не послужився був саме цією
метою й методою, що їх мовознавчі авторитети "екс-катедра" засудили, то мені
було б неможливо навіть попасти на саму думку нової інтерпретації цієї
грецької фрази. Цебто, якщо б раніше я не був поставив концепцію існування
релігійного аспекту в мові в ході вживання її в релігії, зокрема серед містиків,
цебто, якщо б я був уже раніше не поставив "мову в релігійному культі", як
наукову проблему, то тоді і не появилася й проблема фрази «Іаlеіn glossais». А
тим часом мої критики загально, рішуче й принципово відкинули мою
концепцію про "мову в релігійному культі" як наукову проблему. Вони
заперечили існування такого факту, як релігійний аспект мови в процесі її
вживання в релігії.
Після блискавично-короткої "бурі й натиску" (як писаної, так ще більше
закулісно-усної) на тему цих моїх "фантазій", справа скоро була живцем
похоронена в могилі мовчанки. Тираж моєї розвідки був невеликий (не вся
тисяча), її зміст — "сухий", повний технічних термінів і цитат, думка крайньо
згущена через обмаль місця, спричиненого ощадністю коштів друку. Усе це
разом призвело до того, що ширший загал читачів не тільки не мав можливості
познайомитися з нею, але й мало хто чув про її існування: її тираж ледве чи
вистачав для більших бібліотек у світі.
Фразу "lalein glossais" із 1 Кор. XIV продовж століть інтерпретують так:
"говорити мовами", інше - "говорити незнайомими мовами" або "говорити
чужими мовами".
Як було сказано вище, вісім років тому появилася перша критика вище
згаданих традиційних перекладів цієї фрази і була подана зовсім нова
інтерпретація цієї фразив І Кор. XIV. Це мало місце в моїй публікації "Староцерковнослов'янська мова, як мова релігійного культу", виданій в 1953 році.
Тому-то ледве чи хто інший міг так зацікавлено, як я, зустріти видану в
1961 pоці "Нову Англійську Біблію — Новий Завіт», в якій фраза «Іаlеіn
glossais» — перший раз в історії перекладання Біблії — перекладена так: "to
speak language of ecstasy" ("говорити мовою екстази"). Тут перший раз в історії
усунено з Біблії традиційні переклади: "говорити мовою" чи: "говорити
незнайомою (чи: "чужою") мовою", а замінено його зовсім іншим, досі в
Бібліях небувалим перекладом, а саме: "говорити мовою екстази". Це видання:
The New English Bible — New Testament; видавці: Oxford University Press &
Gambridge University Press; спонсори: Британське й Закордонне Біблійне
Товариство в Лондоні, Англіканська Церква і всі протестантські Церкви
Великої Британії.
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Сам факт подання в Біблії всіх цих багатьох авторитетів, під
протекторатом яких ця Біблія опублікована, (досі ще ніколи не було подавано
протекторату всіх протестантських церков і Англіканської Церкви у виданнях
Біблії) свідчить, що ініціатори, перекладачі, видавці і спонсори були повністю
свідомі цього факту, що тут йдеться про таке видання, в яке введено новинну
зміну переломово-епохального значення, а саме: ця нова інтерпретація фрази
«Іаlеіn glossais» змінює досьогочасне традиційне розуміння думки апостола
Павла в І Кор. XIV в самих основах її суті.
Ця зміна полягає в тому, що згадану грецьку фразу досі розуміли так, що
в ній йдеться про дійсну мову чи мови — такі, якими послуговуються ці
народи, що нею говорять як рідною, але які є чужими мовами для цих народів,
які нею не говорять, бо вона не є їхньою рідною мовою; а ось у Новому Завіті
Нової Англійської Біблії 1961 року сказано, що тут йдеться не про дійсну мову,
а про таку ніби —"мову", якою не говорить ні один народ у світі, й до того ж,
йдеться тут про "мову екстази".
Власне, коли взяти сам той принцип, що в цій грецькій фразі йдеться не
про дійсну мову, то в цьому англійському перекладі Нового Завіту 1961 року
має місце саме цей погляд, який я запропонував ще в 1953 році.
Під дискусію я тут ставлю тільки сам цей термін, яким ці перекладачі
Євангелії означили самовираження давніх християн у релігійній екстазі. Вони
ж означили це терміном "говорити мовою екстази". Натомість у своїй розвідці
1953 року я спеціально підкреслив, що тут має місце не говоріния мовою, бо це
ґлоссолалія, цебто один з родів, так би мовити, "псевдомови".
Термін "мова" в мовознавстві дефініюється, як система звукових
артикулованих знаків для суспільного порозуміння. Всі ж інші роди звуків не є
мовою. Людина в релігійній екстазі несвідомо, в безпам'яті стихійно продукує
особисті звуки спонтани, які для її людського оточения не мають жодного
логічного значення. При цьому і сам екстатик, який ці звуки із себе видає,
несвідомий цього і не розуміє їх.
У світлі цього виринає питання: в якому сенсі перекладачі англомовного
видання Нового Завіту 1961 року вжили слово "мова" в їхньому терміні "мова
екстази"? Звичайно, слово "мова" дехто вживає іноді і в поетичному значенні,
як метафору. Наприклад, філософ Шопенгауер музику назвав "божественною
мовою". І якщо згадані перекладачі послужилися тут словом "мова" (в їхньому
терміні "мова екстази") в його поетичній функції, то вони конче повинні були
пояснити це, бо ж інакше тут загрожує та небезпека, що ці слова, які вжиті в
поетичному значенні, люди мають нахил розуміти дослівно. Про це свідчить
досвід із справою розуміння деяких поетичних засобів мови Біблії.
Можна також припускати, що згадані перекладачі вжили тут слово "мова"
(в їхньому терміні "мова екстази") з естетичних мотивів, щоб не говорити про
"лепетання" перших християн у молитовній екстазі. А це тим більше, що це
саме бувало і з апостолом Павлом, як він свідчить про себе (І Кор. XIV).
На мою думку, тут, безумовно, не було потреби вживати популярного
народного слова "лепетання", що може сприйматися як вульгарне й
підсказувати неправильне розуміння цього явища. Це психологічна причина.
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Але, знову ж, проти вживання терміна "мова екстази" промовляє логічна
причина. Слово ж "ґлоссолялія", як науковий термін, ширшому загалові не
зрозуміле. Тому, на мою думку, можна було вжити таке окреслення:
"виражатися звуками екстази", — і він задовольнив би і психологічні, і логічні
вимоги перекладу.
З черги — про грецьку фразу "lalein glossais" під філологічним кутом
зору, і про її традиційне перекладання в тексті І Кор. XIV.
Слово "язик", цебто орган в устах, згодом почав також означати мову. Так
воно в різних мовах: російське "язык" означає і орган в устах (язик) і мову; так
само й польське jezyk, латинське lingua, англійське tongue і так далі. У старій
українській мові слово "язик" також означало і орган в устах, і мову. Так само й
грецьке слово "glossa" (а також glotta) означає: "язик"— орган в устах і "мова".
Питання: як розуміти грецьку фразу "lalein glosse"? Чи: "говорити язиком"
(органом в устах), а чи ж «говорити мовою» Звичайно, перша евентуальність
відпадає як нереальна; бо ж коли б хто підкреслював "говорения язиком"
(органом в устах), то тим самим він автоматично допускав би можливість також
і "говорения не язиком", а чимсь іншим. Таким чином, грецьке слово "glossa" в
І Кор. XIV перекладають словом "мова".
Коли відпадає можливість слово "глосса" в І Кор. XIV перекладати
словом "язик" — орган в устах, як нереальна, — то знову ж питання: чи можна
це слово тут перекладати словом "мова", як це традиційно перекладають?
Що традиційні перекладачі, перекладаючи слово "глосса" словом "мова",
допустилися помилки, то це є факт. Я це сказав ще в 1953 році. Але тут ще таке
питання: чи перекладачі, перекладаючи слово "глосса" словом "мова", бо вони
не знали, як це слово в цьому тексті (І Кор. XIV) перекласти, — були при цьому
певні, що вони перекладають його правильно? На мою думку, вони цього певні
не були! Цебто, вони були свідомі того, що цю фразу ("Mein gtosse" чи "Іаlеіn
glossais") інтерпретують неправильно. Але ж вони якось її перекладати все таки
мусіли, а тому свідомо приписували їй таке значення, якого в ній не було, про
що вони самі знали. Проте вони іншого виходу для себе тут не бачили, бо ж
переклад дати мусіли. Відтак із всіх можливих зол вони вибрали собі найменше
зло і рішилися давати такий неправильний переклад, неправильність якого була
б помітною відносно найменше і була б хоч злуда "логічного зв'язку" в тексті.
Отже, досьогочасна традиційна інтерпретація цієї грецької фрази має
софістичний характер.
Ось типовий приклад. Одна й та ж сама грецька фраза в одному контексті
перекладається словами: "говорити незнайомою мовою", а в іншому контексті
— "говорити мовою". Питання: чому одну й ту ж саму фразу в одному й тому ж
самому розділі Нового Завіту один і той же самий перекладач інтерпретує
двояко? Звідси чергове питання: чи ж для нього "говорения незнайомою
мовою" і "говорения мовою" — це одне й те саме?
Причина тут ясна. Коли в одному місці грецьку фразу «Lаlеіn glossе»
перекласти: "говорити мовою", то тоді в цьому контексті не буде логічного
зв'язку, а тому перекладач слово "ґлосса" тут перекладає "незнайома (чи
"чужа") мова". Коли ж в іншому місці фразу "Lаlеіn glossе" перекласти:
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"говорити незнайомою мовою",то в цьому випадку не буде логічного зв'язку.
Саме тому в іншому контексті цю фразу перекладають уже так: "говорити
мовою"; слово "незнайомою" тут свідомо пропускають. Але треба додати, що
прикметник "незнайома" вони (у більшості випадків) додали до слова "мова"
("ґлосса") зовсім незаконно. Зробили це вони свідомо, бо ж їм відомо, що слово
"ґлосса" означає: "мова" і ніколи не означає: "незнайома мова!"
Ось типова ілюстрація з російського перекладу: "Ибо кто говорить на
незнакомомъ языкъ, тотъ не людямъ, а Богу говорить, потому что никто не
понимаетъ его, онъ тайны говорить духомъ" (Кор. XIV:8). "Желаю, что бы всъ
вы говорили языками, но лучше чтобы вы пророчествовали" (I Кор. XIV:5) 71)
(Підкр. наше — Ю.М.-Л.).
У першому випадку (I Кор. XIV:2) перекладач від себе зробив вставки —
додав слова: "незнайома" і "його". Він ці вставки зробив курсивом, щоб було
відомо, що цих слів в оригіналі немає. Якщо б він слова "ґлосса" не перекладав,
то переклад був би такий: "Хто говорить ґлоссою, той не людям, а Богові
говорить, бо ніхто не розуміє, він тайни духом говорить". Вислів "ніхто не
розуміє" (а так є в грецькому оригіналі) свідчить, що навіть сам той, хто
говорить "ґлоссою", не розумію тієї ґлосси. Отже, перекладачі додали від себе
слово "його" і в такий спосіб змінили думку оригіналу на таку: мовляв, тільки
ніхто із слухачів не розуміє його, а сам себе він розуміє! Цебто, мовляв, він
говорить якоюсь чужоземною мовою, яка є незнайомою місцевим слухачам.
Але в дійсності, в оригінальному тексті (там слова "його" немає) сказано, що
навіть той, хто виражається ґлоссою, нерозуміє її, не розуміє самого себе.
Найстарші перекладачі намагалися нібито "дослівно" перекладати грецьке
"lalein glossais" (і "Lаlein glosse"). І так, у латинському перекладі ("Вульгата")
перекладено:"loqui linguis72, 2) що значить: "говорити мовами" (хоч "Unguis"
означає також: "язиками" — органами в устах). Латинські перекладачі ніде не
додавали прикметника "незнайомими".
Мартин Лютер у своєму перекладі також старався нібито "дослівно"
перекладати цю грецьку фразу, а тому слово "ґлосса" він навмисне переклав
німецьким "Zunge", що можна перекладати двояко: або "язик" — орган в устах,
або: "мова". Цю ж фразу Лютер переклав: "mit Zungereden 73, 3) цебто: "говорити
мовою", (а може й бути: "говорити язиком" — органом в устах). При тому
Лютер навмисне уникав слова, "Sprache, що означає тільки "мова", але не також
і "язик" — орган в устах.
Так само й давніші англійські перекладачі цю грецьку фразу старалися
перекладати нібито "дослівно", а відтак перекладали: "to speak in a tongue" 74,
цебто: "говорити мовою"; але не перекладали: "говорити незнайомою мовою".
При цьому вони навмисне вживали слово "tongue"("мова" і "язик" — орган в
71Новый ЗавЪтъ Господа Нашего Іисуса Христа и Псалтирь въ русскомъ переводе. По благословенію
СвягЬйшаго Правительствующего Синода. - Санкт-Петербургъ, 1899.
72Biblia Sacra Vulgate editionis Jussu recognita et dementis VIIIauctoritate edita. - Париж, 1843.
73Die Bibel Oder die ganze Heilige Schrift des Altes und NeuenTestaments nach der deutschen Uebersetzung Dr.
Martin Luthers. Britische und Auslandische Bibelgeselischaft. - Berlin, Frankfurt am. M.,Koln am. Rh., 1889. .
74і) New Catholic Edition of the Holy Bible. The Old Testament andthe New Testament. (The New Testament — A
Revision of the Challoner Rheims Version). - New York, 1954.
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устах), а не слово "language" (тільки: "мова"). Але англійські перекладачі
згодом перестали задовольнятися перекладом цієї грецької фрази англійським:
"to speak in a tongue", бо ж цей їхній переклад є таким же загадковим, як і
грецький оригінал — "laleinglosse". Отже тому в протестантських виданнях уже
бачимо такий переклад: "to speak in an unknown tongue"75.
Так само й англомовні католицькі перекладачі почали вважати, що в
контексті І Кор. XIV. фраза "to speak in а tongue" залишається загадковою, —
отже вони в примітках уже вияснюють, що тут йдеться про ось що: деякі з
давніх християн, надхненні Св. Духом, говорили різними незнайомими мовами,
цебто тими чужоземними мовами, яких вони перед тим не вчилися76.
Чи латинський традиційний переклад ("Вульгата"), німецький переклад
Лютера і згадані тут англомовні переклади справді дослівно передають
значення цієї грецької фрази, як це вірили ці перекладачі? Чи слово "lalein"
вони правильно переклали словом "говорити" — по-латинському "loqui", понімецькому "reden", по-англійському "to speak"? Чи грецьке "glossa" вони
правильно переклали словом "мова", але при тому вони дипломатично вживали
таке слово перекладу, щоб воно разом означало і мову, і язик — орган в устах?
Очевидно, що їхній переклад з претензіями на дослівний дослівним не є,
бо цей переклад нелогічний, і можна переконатися в цьому, коли хто уважно
проаналізує відповідні місця в перекладах тексту І Кор. XIV.
Для ілюстрації — витяг з оригіналу (цебто з грецького тексту):
"No gar lalon glosse ouk anthropois lalei aHa theo, oudeisgar akouei, pneumati
de lalei mysteria" (I Кор. XIV:2) 77. Це означає: "Бо хто lalon glosse, той не людям,
а Богові lalei, тому що ніхто не розуміє, — він тайни lalei духом". У цей
частковий переклад залишаеться підставити правильний переклад слів "lalein"
та "glossa", ужитих окремо, а також разом і у фразі: "lalein glossais", чи "lalein
glosse", і тоді матимемо правильний переклад.
Для перекладання слів та спеціальних фраз маємо словники. Звичайно,
популярні шкільні словники мають нормативний характер, — вони подають
тільки найновіші значення слів. І так, наприклад, словник Фаєрабенда подає,
що іменник "глосса" означає і мову, і язик - орган в устах, і це правильно. Але
коли йдеться про дієслово "Іаlein",то він подає тільки модерні його значення: to
taik, prate, chatter; to speak, teach, praise78.
Але найкращий із усіх досьогочасних грецько-англійських словників —
повний академічного типу Greek-English Lexicon Ліделла і Скатта подає таке
вияснення: "Laleo — to talk, chatter, babble, say... Srictly: to makea babbling,
prattling sound, as monkeys or dogs. Cf. Latinlallare, our lull, bullaby" 79. Цебто,
основне й перше значення слова Lalein — це: "лепетати", "молоти язиком",
продукувати звуки без значення.
75The Hoiy Bible Containing the Old and New Testaments. Translated out of the Original Tongues. Authorized or King
James. The JohnWinston Co. - Philadelphia (USA).
76Таке пояснення подане в New Catholic Edition оі the Holy Bible. - New York, 1954.
77The New Testament in the Original Greek, I ed. - London, 1885.
78Prof. Dr. Karl Feyerabend, Handy Dictionary of the Greek andEnglish Language. - Philadelphia, 1945.
79Henry George Liddell and Robert Scott, Greek English Lexicon. - New York, 1858.

59

Отже, всі досьогочасні переклади, з латинською Вульгатою включно,
неправильно перекладали слово "Lalein" словом "говорити", бо це грецьке
слово в даному випадку означає: "лепетати", "видавати звуки без значення",
латинське "lallare" (а не "loqui", як у Вульґаті). У фразі "lalein glosse" вони для
перекладу слова "ґлосса" неправильно вживали такого слова перекладу, щоб
ним сугерувати значення: "мова", бо в даному випадку йдеться не про мову, а
про язик-орган в устах. Фраза "lalein glosse" тут означає: "лепетати язиком" —
органом в устах, «видавати язиком звуки без значення».
У кожної вдумливої людини може виринути питання: чому ж перекладачі
не могли правильно перекласти цю грецьку фразу в І Кор. XIV, хоч вони з
добрих словників могли довідатися, що історично — перше значення
слова"glossa" є "язик" — орган в устах, а слово "lalein" ще й досі в основному
означає, перш за все, "видавати звуки беззначення"? Відповідь на це питання
вимагає порушення важкого й складного питання про сучасний стан загального
мовознавства.
Коли йдеться про словники, то тут справа також складна; слова родяться,
живуть, зміняють свої форми й значення, і вмирають. Мова — це явище
мінливе. Наприклад, слово "glossa" ще не затратило свого першого значення:
"язик" — орган в устах, а вже ось набуло собі й другого значення: "мова", і
обидва ці значення подані в словнику. Слово "Lalein" ще не затратило свого
історично першого значення: "лепетати" (видавати звуки без значення), а вже
ось згодом набуло собі й іншого значення: "говорити". Обидва ці значення
подані в словнику.
Питання: яким чином перекладач може знати, котре з цик двох значень (а
їх буває й більше), поданих у словнику, вибрати, щоб переклад фрази був
правильним? Отже, перекладачі тут просто вгадують, котре їм з цих різних
значень вибрати собі. А вгадування — це, звичайно, жодна наукова метода.
Якщо б з методами дослідництва в сучасному мовознавстві було все
гаразд, то мовознавці були б розкрили неправильність перекладу фрази "lalein
glossais" у І Кор.XIV, що тривала століттями. Відтак тут треба було б зайнятися
низьким рівнем методології сучасного мовознавства і вияснити причини цього
невідрадного стану.
Щодо правдивих методів, то в цій справі пролунав в 1922 р. голос саме з
американського континенту: теоретик мови Едвард Сепір у праці "Мова" (Е.
Sapir. Language) проголосив, що, щоб пізнати феномен мови, то її треба
досліджувати у зв'язку із всіми ділянками людського життя: історією,
суспільним життям, звичаями і т. д.
Звичайно, я тут не маю нічого нового додати до цього вчення Сепіра у
справі методи самої собою. Що нове я можу тут додати, то це справу найвищої
мети, з якою слід досліджувати феномен мову, — цебто тут йдеться про
телеологію мовознавства. Однак думка про найвищу мету мовознавства взагалі
не виринула в сучасній теорії мови. І саме тут я бачу причину низькості рівня
методології нашого мовознавства. Коротше кажучи, у мовознавстві не
виринула думка про можливість і потребу причиново пов'язувати методологію
з телеологією та знайти причинову залежність методи відмети досліду.
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Мова — це природна частина людської істоти. Відтак мовознавство
повинне бути частиною загального знання про людську істоту, цебто —
частиною антропології. Однак наше мовознавство не усвідомило собі цієї своєї
суті: воно у нас не є частиною антропології. Цебто воно існує як мовознавство
для мовознавства, воно існує окремо від людини як цілості та окремо від
народу як цілості. Мовознавство штучно відірване від живого організму
людської істоти із всією багатогранністю її життя. А його відірвано від людини
тому, що наше мовознавство не поставило собі за мету бути однією з наук для
пізнання людської істоти взагалі. Відтак і співпрацювати в цьому напрямі з
іншими галузями наук, які намагаються пізнати сутність людини й народу.
Мовознавство відмежувалося від усіх інших галузей наук, а відтак воно не
може пізнати людської сутності. А коли воно не може пізнати людську
сутність, то тим самим воно й не може пізнати сутність мови, яка є живою
частиною людини й народу.
Сучасне мовознавство — це в основному тільки граматикознавство —
будь це історичне чи будь сучасне.
***
У зв'язку з вищеподаними критичними зауваженнями на адресу сучасної
теорії мови слід підкреслити, що перекладачі фрази "Lalein glossais", — хоч їм і
відомо, _що"glossa" означає не тільки мову, але й язика — орган в устах, і що
слово "Lаlеіn" означає не тільки "говорити",але й також "лепетати", — вважали,
однак, неможливим для себе фразу "lalein glossais" перекладати: "лепетати
язиком", чи "lalein glossais" перекладати: "лепетати язиками"; вони вважали
неможливим цю фразу перекладати так тому, бо, очевидно, вважали не тільки
"абсурдом", але й чимсь образливим, вбачати в перших християн, з апостолом
Павлом включно, явище "лепетання язиками", — бо ж це, мовляв, було б
приписування їм "примітивних" прикмет!
До того ж, ще серед модерних людей існує переконання, що "лепетання
язиками" в релігійній екстазі — це щось протиприродне, неконечне, — щось у
роді звичаю, якого можна позбутися.
Наприклад, один із баптистських проповідників — людина високої
культури — сказав був мені одного разу: "Я проти "говоріния мовами". Цебто,
він був того погляду, що його одновірці (а такі одиниці й громади між ними ще
й тепер часто-густо бувають) повинні занехати "лепетання язиками" на своїх
молитовних зборах.
Однак такий погляд модерної людини на цю справу має раціоналістичний
і механістичний характер. Він поверховний і побудований на предвзятих
вимогах спекулятивного характеру. Він не рахується з природними принципами
людської істоти.
У дійсності ж бо справа представляється так, що кожна людина вже з
природи має в собі цей фактор, який з необхідності спонукує її до екстази, а
61

відтак й до видавання звуків екстази — без уваги при цьому на ступінь
культури й цивілізованості людини.
У ділянці психології є галузь, що називається парапсихологія. Вона, між
іншим, досліджує також і явище екстази. Це відносно дуже молоденька і дуже
спізнена галузь дослідницької науки. Дослідники психології мови не можуть
обминути також і явища звукової експресії людини в стані екстази, цебто
проблеми парапсихології мови. Парапсихологія мови, між іншим, займається
також явищем"екстатичного лепетення". Вона прийняла для означення цього
явища технічний термін "ґлоссолалія" — від грецьких слів: "glossa" — "язик" —
орган в устах і "lalein" — і продукувати звуки без раціонального значення.
Якщо б сучасні мовознавці, а відтак і перекладачіі Біблії, не обмежували
мовознавства тільки словниками й граматикою, а пов'язали б його з різними
іншими ділянками наук, то вони при тому були б не поминули й ділянки
парапсихології мови, а відтак і не поминули б явища ґлоссолалії, що допомогло
б їм розкрити значення фрази "Lalein glossais" у І Кор. ХІХ.
Метою цієї моєї статті не є подрібно інформувати про основні хиби в
сучасній теорії мови взагалі так, як я їх розумію, ані також викладати предмет
парапсихології мови зокрема. Досліди над парапсихологією мови — це ділянка
молоденька, не популярна і дуже складна. З того часу, як 1908 р. Льомбар 80
подав класифікацію різних родів ґлоссолалії, зацікавлення нею серед учених та
вивчення її пішло вперед ще недалеко. І дослідження тут в основному ще й далі
обмежуються описовим характером цього явища. Що ж стосується пізнання
його сутності, то тут для більшого доробку ще не було потрібного часу. Однак є
підстави вважати, що найголовніший успіх тут все ж таки вже є. Він полягає в
тому, що парапсихологи твердили, що ґлоссолалія — це явище природне і що
так до нього треба підходити.
Що давні християни попадали в релігійну екстазу і при цьому виражали
свої релігійні почування звуками екстази, то у цьому немає чогось дивного й
принизливого. Відтак дослідники й перекладачі Нового Завіту не повинні
вбачати тут жодної трагедії. Зовсім навпаки - трагедія в тому, що модерна
людина загубила можливість попадати в екстазу. Цей фактор, що призводить
людину до стану екстази, не тільки скріплював її вірення у Бога, але й також це
він, і тільки він, давав геніям можливість практично здійснювати їхню творчу
потенцію. Усі геніальні митці попадали в стани екстази, а тому вони давали з
себе великі твори мистецтва: в поезії, музиці, малярстві, різьбарстві. У нашому
модерному світі ці генії мистецтва своїм станом творчої екстази стали б
предметом загального глузування і серйозного посудження в "божевіллі".
Модерна людина вважає, що ознакою культури є "ідеальна нормальність": таке
тверезе, коректне думання й почування, немов функціонування машини
аритмометра. Але у висліді не маємо великих творів мистецтва: загадкова "синя
пташка" творчої «іскри Божої» щезла, немов невловима етерна з'ява.
Цей фактор, що призводить людину до екстази, — природний, але в
модерної людини він, хоч і потенційно, й далі існує. Можливості його
80Lombard Е. Essai d'une ciassification des phenomertes de giossoiaiie // Archives de Psychoiogie. - 7 (1908). - Р.1.
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самовияву атрофуються дедалі більше. Вони нидіють під тиском чинника
раціоналізму, чи ж, ужити б тут Кантовий термін, під тиском "практичного
розуму". Цебто, людина не може відірватися духом від земно-смислового
реалізму, і у висліді людина стала яловою, нецікавою, немов робот. Тут і
психологічна причина, через яку в модерних людей — навіть щиро релігійних
— немає такої глибокої віри, як була в перших християн. Тут також причина
того, чому в модерному світі занепадає творча культура: немає великих творів
мистецтва, хоч суть цієї причини - модерне мистецтвознавство взагалі і
літературознавство зокрема - не тільки не збагнуло, але й немає у ньому самого
питання про дійсні причини занепаду мистецтва та філософії.
Проблема біопсихологічних джерел мистецтва — це складне й широке
питання. Воно є окремою темою, що в предметний обсяг цієї статті не входить.
10. Місія релігійної мови
Коли совєтська армія в 1939 році вступила в Західну Україну, в Ковелі на
Волині мені довелося почути, як молодий совєтський старшина в розмові
цілком природно вжив приповідку: "Все можна, тільки на Небо вилізти не
можна". Але раптом він спохватився й додав: "...якого (це б то Неба) немає
взагалі". І так, з одного боку, він має в своїй мові цю приповідку. Відтак є вона
в його думанні, а тим самим в думці є й слово "Небо", а з другого боку прагне
пам'ятати, що, з уваги на урядовий атеїстичний курс, йому цього слова не
вільно вживати, щоб не бути звинуваченим у релігійності.
Це тільки один з прикладів. Він показує, що офіційний атеїстичний курс
виступав проти вживання в мові слів релігійної сфери: Бог, Небо і т. д. Чому? А
ось чому. Слова мають подвійну роль: з одного боку. людина виражає свою
думку в формі слів і словосполук, цебто мова служить засобом вислову готових
думок; з другого ж боку, мова сама собою творить чи розбуджує думки.
Наприклад, людина могла б або зовсім не знати релігії, або мати її в собі
призабутою, приспаною відповідним перевихованням з молодечих років. І коли
така людина хоч би принагідно якось почула слова релігійної сфери, то в неї
мимоволі могли зродитися чи збуджуватися думки на релігійну тему.
***
На терені СРСР мова кожного народу залишилася в спадок по релігійних
предках. Слова цієї мови вживалися в щоденному житті. І, зрозуміло, в спадок
по недавніх предках залишилося надто багато релігійних слів. Вони вживалися,
бо їх не можна було не вживати, вони існували, наявною була потреба їх
уживати, бо ж іншими словами їх не було замінено.
"Спасибі" (Спасибіг — Спаси Бог), "Пробі" (про Біг — про Бог —
рятунку!), "божитися" (присягатися Богом), "помагайбі" (Помагай Бог, —
формула поздоровлення — побажання для працюючого), і т. д. Зокрема
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приповідки й різні вислови являють собою живу частину мови, і в значній їх
кількості виступає слово "Бог", а також цілий клас інших релігійних слів. Тому
що ці приповідки існують у живій мові, то їх не можна не вживати.
Мова, як така, в кожного народу розвинулася була на первісному
(дохристиянському, т. зв. міфологічному) релігійному ґрунті, хоч модерна
людина це вже забула. Але, з черги, прийшло християнство і частково освятило
в мові давньорелігійні (міфологічні) елементи, а частково ввело свої власні. І в
кожній мові релігійних елементів є так багато, що коли б їх усунути, то мова
була б сильно зубожена, скалічена, неповна. Тому то й комуністичний уряд в
СРСР, незважаючи на свій атеїстичний курс, не міг рішитися на таку повну
операцію мови, щоб усунути з неї релігійні слова.
Коли ж ці релігійні слова були затримані, бо без них не можна обійтися й
немає їх чим заступити, то, розуміється, їх мусили вживати навіть атеїсти.
Мовознавець Беккер сказав: "Людині так необхідно говорити, тому що вона
думає, як необхідно дихати, тому що вона оточена повітрям".
То ж коли людина в СРСР була оточена висказами існуючими в живій
мові, то вона не могла їх не вживати. Правда, людина може вимовити слово
"Небо" і відразу додати: "яке взагалі не існує", однак навіть цей факт не
заперечує ствердженню явища, що релігійні слова таки вживалися в СРСР, бо
люди і в СРСР не могли "повітрям" релігійних слів не "дихати", коли вони ним
оточені.
Ось, для прикладу, один із образків за новинкою з преси: "Паризька
комуністична газета "Ль'Юманіте" досить гостро цензурувала недавню промову
Хрущова під час прийняття на честь Чжоу Ень Лая. Хрущов сказав: "Дай Боже,
щоб кожний комуніст умів так боротися, як боровся Сталін".
У "Ль'Юманіте" було надруковано: "Я бажав би, щоб кожний комуніст
був подібний до Сталіна". Крім Бога, "Ль'Юманіте" викреслила ще "другий
світ". Хрущов, п'ючи за здоров'я гостя, гукав, що хто не п'є за китайських
комуністів, буде відповідати за це на другому світі. Цей елемент промови
загалом не появився в згаданій газеті" (Українські Вісті. - Едмонтон, 28 січня
1957 року).
Здавалося б, що французький комуністичний часопис "Ль'Юманіте",
цензуруючи промову самого комуністичного лідера СРСР Микити Хрущова,
поступив наївно; бо ж, безперечно, не може бути сумніву щодо атеїзму
Хрущова і що його вживання релігійних слів "Бог" і "другий світ" (загробне
життя душі людини) у нього має не релігійну ціль і сенс, а тільки стилістичну.
Він міг у цей час й не думати про Бога і загробне життя, так як найчастіше не
думає про Бога людина, яка, дякує словом "спасибі" («спаси Бог» у сенсі:
"дякую"). — Розуміється, що "Ль'Юманіте" не могла не знати цього.
Відтак тут йдеться про те, що Хрущов ужив ці слова хоч тільки в
стилістичному сенсі, як мовних фігур вислову, а не релігійному, але все ж таки
послужився ними в їхній позитивній функції, цебто вжив їх не для
оспорювання релігії, як це, наприклад, атеїсти вживають релігійні слова в
боротьбі з релігією: "релігія — опіум для народу", "Бог не існує" і т. п.
І це позитивне вживання релігійних слів, хоч би й не для релігійної цілі,
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хоч би тільки в переносному, а не прямому значенні, і хоч би це було вживання
їх атеїстом, як це було в Хрущова, то все ж таки це вже свідчить про факт
живучості, хоч би й тільки формально-механічної, релігійних слів.
А як довго вони втримуються на поверхні життя, так довго саме їх
звучання має можливість розбуджувати в думках і почуваннях людини предмет
релігії. Так само було і в того молодого совєтського старшини: він відрухово
вжив звичайного в живій мові вислову "все можна, тільки на Небо вилізти не
можна". Він вжив його як стилістичний засіб для опуклішого вислову свого
переконання, що людина на Землі може зробити все. Але звучання слова
"Небо" відразу, мимоволі, розбудило в нього думки про релігію, про віру в
Бога, — про що він знає, що за це може мати неприємності. То ж він скоро
спохватився, додавши, що "Неба", мовляв, "немає взагалі".
Чи цим застереженням він боронився тільки перед владою, чи може й
перед самим собою, щоб не атакували його думки про Бога, — це тут менш
важне. Важне головно те, що слово "Небо" думку про релігію в нього таки
розбудило.
Чи розбудили слова "Бог" і "другий світ" (загробне життя) думки про
релігію в Хрущова? Це питання тут також менш важливе, і, мабуть, не за це
цензурувала його "Ль'Юманіте". Важний тут натомість той факт, що Хрущов
ужив релігійні слова в такій ситуації, де не було виступу проти релігії, бо в
нього в той час взагалі не було ні релігійної, ні атеїстичної теми. Ці слова,
вжиті в такій ситуації, передрукувала совєтська преса. Загал почув ці слова в
устах Хрущова висказані так, як виражають їх віруючі люди, дарма що в намірі
Хрущова не було висказувати Віру, проти якої він виступає.
У такій функції (поетичній) ці слова, наслідуючи Хрущова, можуть
вживати й інші комуністи. А це дасть віруючим легальну підставу й собі
вживати ці слова, але вже мислені й в релігійному сенсі. А підтримка
існуванню цих релігійних слів є в деякій мірі загрозою атеїзмові. Люди, що
живуть в оточенні релігійних слів, не можуть в деякій мірі, свідомо чи
несвідомо, уникнути релігійного впливу, який ці слова з собою несуть.
***
Не можна сподіватися, що атеїсти цього собі не усвідомлюють. Коли ж
вони, з одного боку, знають, що релігійні слова є носіями релігії, а з другого
боку не можуть усунути їх з мови, бо тоді сильно мову зруйнували б, то невже
вони не шукають якогось виходу із такого положення? Очевидно, що шукають:
стараються затримані релігійні слова позбавити їхнього релігійного значення, і
надавати їм безрелігійний сенс.
Це власне найсильніша зброя в боротьбі ідей: коли дану ідею ніяк не
можна знищити силою, то її стараються знищити таким способом, що
намагаються оригінальне значення слова, що цю ідею виражає, є носієм ідеї,
підміняти іншим значенням.
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Щоб таку мовну операцію зробити, треба замаскувати оригінальне
значення слова. Наприклад, оригінальне значення слова "неділя" таке: нічого не
ділати (не працювати), тому що це - святковий день тижня, присвячений
виключно релігійній справі. Щоб слово "неділя" позбавити його оригінального,
цебто релігійного значення, досить почати вживати його в такому значенні:
"неділя" — не ділати (не працювати), бо це день вільний від праці, день
відпочинку (а про релігійну справу — ні слова!). Але днем відпочинку, мовляв,
може так само добре бути й кожний інший день тижня: понеділок, вівторок…
Щодо слова "спасибі" досить забути, що воно походить від слів "Спаси
Бог", а пояснювати, що воно означає умовний знак звичайної вдячності, в сенсі:
"дякую" (без жодного відношення до релігії).
Слово "божественний" досить пояснити, що воно, мовляв, вживається в
сенсі "надзвичайний". Так, поети кажуть: "божественна краса" і при цьому не
підкреслювати його зв'язок зі словом "Бог", і т.д. і т.д. Саме по цій лінії йде
політика атеїстів у їх відношенні до релігійних слів.
***
Однак у тих країнах, де кожна з релігій чи принаймні хоч одна з релігій
має повну свободу, несвідомо чи деколи й свідомо, провадиться орієнтація на
інакшу мовну політику і в релігійному секторі.
Значна частина загалу, а то й деякі уряди, слово "Свято" вже розуміють як
звичайний день відпочинку, без жодного відношення до релігії. Наприклад,
англійське слово holiday має оригінальне значення Holy Day (Святий День). Але
тепер цей його релігійний сенс так затерся, що кожний, навіть будний, день
відпочинку називають словом "holiday". Відтак це є звичайна відпустка від
праці. Субота й неділя разом — це тільки weekend (кінець робочого тижня), а
не день молитви в неділю. Для комуністів у СРСР неділя була "вихідним днем".
Слова "Пророк", "Апостол", "Євангелія" і т. п. у християнстві оригінально
мають виключно лише релігійний сенс. В наш же час ступнево ці слова
починають уживати і в нерелігійному сенсі. Духових провідників народу також
називають "апостолами", "пророками", без жодного відношення до релігії. Так
само визначні національні твори мислі й почувань називають "національними
євангеліями" і т. п.
Тут маємо не тільки явище переходу релігійного значення слів на
позарелігійну сферу, а й навпаки - позарелігійний сенс переноситься на
релігійні слова. Відтак те слово, що початково мало тільки релігійний сенс,
згодом починає набирати й позарелігійного значення, зберігаючи одночасно й
релігійне. І тут жже прорубане вікно можливості вживати його тільки в
позарелігійному сенсі.
Це саме явище бачимо навіть щодо самого слова "релігія". Його єдине
значення в християнстві було: геligio — "зв'язок людини з Богом". Але згодом,
таки на Заході, мислителі й поети (навіть Ґете й Шіллер у Німеччині) стали
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підважувати в слові "релігія" його виключно релігійний сенс й почали
твердити, що релігія — то взагалі кожна висока ідея людини. Мовляв, якщо
релігією людини є атеїзм, якому вона служить, то і цей атеїзм є також
"релігією".
На цій основі дехто й з відомих українських національних політиків,
письменників і мислителів твердить, що комуністи, які фанатично поборюють
віру в Бога, також мають свою... релігію, а нею є фанатичний атеїзм — їхня
висока ідея, бо ж, мовляв, кожна висока ідея — то релігія.
Коли такий погляд на слово "релігія" починає поширюватися по всьому
світу серед провідної верстви некомуністів, то тим більше комуністи можуть
знайти собі підставу вживати слово "релігія", без обави перед ідеєю віри в Бога.
***
У цій статті в найзагальніших рисах мною розглянута роль релігійних слів
у їхній релігійній місії, це б то тоді, коли вони своє релігійне завдання
виконують, а коли — ні.
Як довго дане слово має виключно релігійний сенс, так довго воно є
носієм релігії. Коли ж воно, крім релігійної одночасно починає обслуговувати й
позарелігійну сферу, спочатку в переносному значенні, а потім і в прямому,
тоді вже його попередній, неподільно-релігійний сенс захитується, і так
пробивається в ньому фіртку, через яку можна зовсім усунути із слова його
релігійний сенс, а внести нерелігійне значення.
І тут Заповідь Старого Завіту: "Не споминай Господа Бога твого
надаремно" має глибокий психологічний сенс: надаремно — це значить, що не
слід згадувати слово "Бог" тоді, коли людтга не має релігійного настрою й
думання та потреби; бо інакше це було б згадування релігійного слова без
релігійного сенсу, а це вже підкопувало б релігійний сенс слова і провадило б
до вживання його також і в позарелігійному значенні. Це ж своєю чергою
провадило б до підкопування релігійних понять, до підкопування самої релігії.
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РОЗДІЛ ДРУГИЙ

ХРИСТИЯНСТВО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

1. Православ’я в його сутності
Термін "православ’я" є дослівним старослов'янським (і староукраїнським)
перекладом грецького слова oreodoxia (читається: "орфодоксія"; латинська
вимова цього грецького слова: ,,orthodoxia"), що означає "правильне
славлення". У церковному ж значенні — "правильне славлення Бога", тобто
правильне (правдиве) вірування в Бога.
Давні отці-вчителі Церкви додали до слова "Церква" прикметника
"православна", щоб в такий спосіб підкреслити, що вона не визнавала тих
різних поглядів на віру Христову, які суперечили вченню Церкви.
Означення "Православна Церква" (в грецькому оригіналі "Огооdoxe
Ekklesia") має канонічний характер. Воно вже наявне в 8-му каноні Першого
Вселенського Собору, що відбувся в м. Нікеї в Малій Азії у 325 році.
Істини (правди) віри були отцями Церкви проголошені, як православні
догмати, на Першому Вселенському Соборі. Сукупність цих догматів відома
під назвою "Символ Віри" або в скороченні — "Вірую". В історії Церкви воно
також відоме під назвою "Нікейський Символ Віри", бо він був установлений
тим собором, що відбувся в місті Нікеї.
Тому що після того почали з’являтися неправильні погляди на
походження Св. Духа, то Другий Вселенський Собор, який відбувся в
Константинополі у 381 році, до восьмого члена Нікейського Символа Віри
додав роз’яснення, що Св. Дух "походить від Отця". І саме тому Нікейський
Символ Віри з цим додатковим роз’ясненням дехто з істориків Церкви називає
Нікейсько-Константинопольським Символом Віри. Зміст цього Символа Віри
становить собою сукупність усіх православних догматів.
Додавши до Нікейського Символа Віри роз’яснення, що Св. Дух
"походить від Отця", Другий Вселенський Собор Церкви Христової під
загрозою анафеми заборонив що-небудь змінювати в православному Символі
Віри, чи що-небудь додавати до нього або ж щонебудь віднімати від нього.
Термін "православ’я" одначе відноситься не тільки до тих догматів, що
сформульовані в православному Символі Віри, установленому на Першому
Вселенському Соборі в 325 pоці і доповненому (догматом про походження Св.
Духа — тільки "від Отця") Другим Вселенським Собором 381 pоку. Значення
слова "православ’я" охоплює собою і всі інші основи православної віри:
православні Таїнства, православне вчення про сутність Церкви, внутрішнє
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церковне право (тобто канонічне право) і т.д. Систематичний виклад основ
православної віри та точне сформулювання її основ становить собою зміст
православних символічних книг.
Означення "символічна книга" відноситься до кожного такого писання,
змістом якого є основи православної віри, що були встановлені Вселенськими
Соборами (наприклад, Нікейським Собором 325 роком і Константинопільським
Собором 381 pоку, що встановили Символ Віри), або викладені в окружних
посланнях Східніх Патріархів, або упорядковані іншими авторами, а потім
затверджені спеціально для цього скликаними соборами помісних
Православних Церков.
Першим обширним і систематичним викладом основ православної віри
був виклад святого Івана Дамаскіна (700? - 754?) — в його книзі "Точний
виклад православної віри" (що становила собою третю частину його
монументальної праці "Джерело знання"). "Точний виклад православної віри"
святого Івана Дамаскина (який з'ясував православне вчення про Бога — Христа,
Тайну Іскуплення, сутність встановлених Вселенськими Соборами догматів і т.
ін.) — становив собою православну символічну книгу, яка в минулому
протягом тривалого часу вистачала для потреб Православної Церкви. Але
згодом, коли Західна Церква почала вводити в сповідання віри такі ідеї, що
істотно суперечили православному вченню про віру й Церкву (наприклад, вона
ввела латинський додаток "Filioque" — " і від Сина" в догмат про походження
Святорго Духа, віру в унаслідування Папою Римським права заступати Христа
на землі, віру в т. зв. "чистилище", в "непорочне зачаття Діви Марії" і т.д.) у
Православній Церкві виникла потреба з'ясувати ці католицькі віросповідні
специфіки з православної точки погляду, а тим самим й поширити обсяг змісту
православних символічних книг.
До символічних книг Вселенської Православної Церкви між іншим
належить той Катехізис, що відомий під назвою "Ісповідання віри"
митрополита Петра Могили. Написав його з доручення Петра Могили ігумен
Ісайя Трохимович-Козловський, професор Київської колегії, а затвердив
Київський Собор 1640 року. Поправки в цьому Катехізисі зробив той собор
Константинопільського Патріархату, що відбувся в Ясах у 1641 році. Усі Східні
Патріархати затвердили його в 1643 році для вжитку в усій Вселенській
Православній Церкві. Року 1645-го цей Катехізис був виданий у скороченій
формі — спочатку по-польському, а потім по-українському: "Събраніе
короткой науки о артикулахъ веры православно-кафолической хрістіянской
ведлугъ вызнаня и науки церкве ст. восточной соборной апостолской..."
(Заголовок цієї книжки був довший). Повний текст цього "Ісповідання віри"
(Катехізиса) був виданий в Амстердамі у 1663 pоці, але по-грецькому під
назвою «Orthodoxos homologia tes pisteos tes kapholikes kai apostolikes
ekklesiastes anatolikes». ("Православне Ісповідання Віри Вселенської й
Апостольської Східної Церкви").
Найважнішими символічними книгами новішого часу є ті послання
патріархів, що відносяться до православної віри: 1) Послання Патріархів
Східної Вселенської Церкви проти протестантства й англіканства" (1723 p.); 2)
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"Окружне Послання Єдиної, Святої, Соборної й Апостольської Церкви до всіх
православних християн, — проти католицтва й проти папізму" (1848 p.); 3)
Окружне Патріарше й Синодальне Послання до єпископів, духовенства й
вірних
від
Найсвятішого
Апостольського
й
Патріаршого
Константинопільського Престола—проти католицтва й проти папізму"(1895
р.)81
Такого збірника, що мав би назву "Православні Символічні Книги", й
охоплював би собою всю науку Вселенської Православної Церкви про
православну віру, Церкву, Таїнства, канони та ін. поки-що немає.
2. Механізм постання автокефальних церков
у його досвіді для українських православних спільнот
Факт заснування Української Греко-Православної Церкви в Канаді був
епохальним явищем не тільки в церковній історії українського народу, а також і
в історії православ’я взагалі.
Після епохи митрополита Іларіона (що був на митрополичому престолі в
Києві в 1051-1054 pоках) та митрополита Клима Смолятича (що був на цьому ж
престолі в 1147-1154 роках з перервами), під проводом яких Українська Церква
(Київська Митрополія) не підлягала юрисдикції первоієрарха жодної іншої
Церкви, протягом подальших часів (понад сім з половиною століть) — аж до
періоду Першої світової війни — в православних українців не було своєї
незалежної Церкви.
У новітній час ідею незалежності Української Православної Церкви
першими здійснили українці в Канаді, які в 1918 році заснували Українську
Греко-Православну Церкву, що вже в самому процесі її зародження була
встановлена як незалежна Церква православних українців у цій країні.
Українська Греко-Православна Церква в Канаді була не тільки першою
Церквою православних українців поза межами України, а також тією першою
незалежною Православною Церквою взагалі, що постала в діаспорі — поза
межами предківських країн народів православного віросповідання.
До часу заснування цієї Церкви ні в одного з тих народів, що опинилися в
діаспорі, не було своєї незалежної Православної Церкви. Цю ініціативу
православних українців у Канаді треба мати на увазі не тільки у зв'язку з тим,
що інші народи православного віросповідання пізніше також почали творити
собі незалежні Церкви в діаспорі (наприклад, Українська Православна Церква в
США, Російська Православна Церква в Америці, Російська Зарубіжна
Православна Церква й ін.), але й також у зв'язку з тим, що патріархати і всі інші
«старокрайові» автокефальні Православні Церкви постановили справу
існування незалежних Православних Церков у діаспорі включити в агенди
запланованого чергового (восьмого) православного Вселенського Собору.
За апостольської доби постало багато Церков (тобто юрисдикційно81Український переклад усіх цих трьох послань поданий у книжці „Православна віра. Послання Східніх
Патріярхів" (Вінніпег, 1957).
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самостійних об'єднань під проводом первоієрархів), як, наприклад, згідно із
свідченням Св. Письма, Коринтська Церква 82 (І Коринт. 1-2), Солунська Церква
(І Сол. 1-1), Церкви в Галатії (Галат. 1. 1-2), Вавилонська Церква (II Петр. 5:13)
та ін.
Про те, що апостоли засновували Церкви на базі автокефального устрою
кожної з них, свідчить 34-ий Апостольський Канон, який полягає у такому
апостольському імперативі: "Єпископам кожного народу треба знати (тільки)
першого (головного) з них, і визнавати його як голову (первоієрарха, тобто
автокефального архіієрея), і без його думки не чинити нічого такого, що
перевищувало б їхню владу".
Слово "народ" у грецькому тексті (тобто в оригіналі) цього канону
означає ethnos, тобто націю. А це означає, що 34-ий Апостольський Канон
ставить таку вимогу, що "єпископам кожної нації (етнічної спільноти) треба
визнавати (тільки) першого (головного) з них ...". У цьому Апостольському
Каноні означення "перший єпископ" відноситься до автокефального єпископа
кожного народу, тобто до такого єпископа, який має право юрисдикції тільки
над однією з християнських націй і який при цьому не підлягає жодній
закордонній церковній владі. Інакше кажучи, 34-ий Апостольський Канон дає
кожній нації (ethnos) право мати власного автокефального єпископа
(самостійного місцевого головного архіієрея), тобто первоієрарха (киріярха).
Первоієрарх (киріярх), тобто місцевий автокефальний (самостійний
крайовий, національний) архіієрей, що в 34-му Апостольському Каноні
названий "першим єпископом" будь-котрої з християнських націй, пізніше (в
часах після апостольської ери) означується низкою інших термінів. Зрештою
його називають "єпископом" з додатком назви його престольного міста
(наприклад: "Єпископ Олександрійський", "Єпископ Римський", "Єпископ
Антіохійський", "Єпископ Константинопільський" і т.д. (Див. 6-ий канон
першого Вселенського Собору).
За часів першого Вселенського Собору (325 р.) первоієрарха кожної
автокефальної Церкви називали терміном "митрополит" (див. 6-ий канон
першого Вселенського Собору) або означенням "єпископ митрополії", тобто
архіієрей даної автокефальної Церкви (див. 6-ий канон помісного
Сардикійського Собору, 347 р.). До нього також відносилося означення
"Єпископ Першого Престолу" (див. 46-ий канон Картагенського Собору — 418,
чи 419 p.), яким був головний єпископ даної автокефальної Церкви.
Вищезгаданий Апостольський Канон був нарушений не за ініціативою
Вселенських Соборів Церкви, а за ініціативою влади Візантійсько-Римської
імперії.
Автокефальні (національно-незалежні) Церкви спочатку знаходилися
тільки на території Римської імперії, яка (почавши з 330 p., коли імператор
Констянтин Великий перемістив свій престол з Риму до міста Візантії — в
Грецію, а тому це місто на його честь перейменували на «Константинопіль»),
82Слово „ekklesia" (грецький відповідник слова „Церква") дослівно означає громаду, а в Св. Письмі тільки цим
грецьким словом означена християнська громада.
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фактично стала Візантійсько-Римською імперією. Там ці Церкви стали
державними. Імператори, почавши з часів Констянтина Великого (272-337 рр.),
згодом приноровлювали обсяг церковних територій до адміністративного
поділу своєї держави. Оскільки Візантійсько-Римська імперія була під
адміністративним оглядом поділена на області (провінції) і тому, що на
території кожної області, згідно з державними законами, могла бути тільки
одна автокефальна Церква, імперська влада почала, мірою потреби, з'єднувати
дві або й більше автокефальних Церков в одну автокефальну Церкву, щоб
таким чином розмір території Церкви в даній області покривався з розміром
адміністративно-обласних територій. Отож і назвою адміністративнодержавних одиниць (областей) згодом почали означувати й автокефальні
Церкви. Так, наприклад, за часів першого Вселенського Собору (див. його 6-ий
канон) кожну автокефальну Церкву вже називали державно-адміністративним
терміном "область" (по-грецькому "diokesis" — звідси й термін "дієцезія", що
тепер означає тільки єпархію). На зразок державно-адміністративного терміну
"правитель області" також і первоієрарха (автокефального архієрея) даної
автокефальної Церкви ("області") деколи називали терміном "правитель" (див.
39-ий канон Карфагенського Собору).
За того часу, коли імперська влада почала називати автокефальні Церкви
"Областями", деякі з Церков уже охоплювали собою території двох або й
більше народів (націй). Цим, власне, й був нарушений 34-й Апостольський
Канон. Цей факт став ясним у світлі деяких з тих державно-церковних законів,
що засвідчені в "Кодексі цивільного права" ("Corpus Juris Civilis") імператора
Юстиніана І (527-565). Як правитель кожної адміністративно-державної
одиниці-області не підлягав правителеві жодної іншої області, так і
єпископ-"правитель" кожної церковної "області" (автокефальної Церкви) не
підлягав єпископові —"правителеві" жодної іншої церковної "області"
(автокефальної Церкви). Юрисдикційна самостійність (автокефальність) кожної
із Церков (церковних "Областей", тобто Митрополій) була згарантована 6-им
каноном Першого Вселенського Собору, який каже: "Нехай зберігаються старі
звичаї, що зокрема прийняті в Єгипті, і в Лівії, і в Пентаполі, щоб єпископ
Олександрійський мав владу над ними; бо ж і в єпископа Римського так воно
заведено. Так само і в Антіохії, і в інших областях нехай зберігаються (такі
самі) привілеї (автокефальність) Церков".
Незалежність кожної Церкви-Області від юрисдикції первоієрарха жодної
іншої Церкви-Області також була забезпечена 2-им каноном другого
Вселенського Собору (381 p.), який полягав у такому імперативі: "Єпископи
Областей (автокефальних Церков) нехай не поширюють своєї влади на ті
(автокефальні) Церкви, що знаходяться поза межами їхніх Областей (очолених
ними Церков), але, згідно з канонами, нехай єпископ Олександрійський
(первоієрарх Олександрійської Церкви) управляє тільки (залежними від нього)
єгипетськими Церквами; єпископи (первоієрархи) Сходу нехай будуть
правителями (своїх автокефальних Церков) тільки на Сході, і нехай вони (при
цьому) зберігають привілеї (автокефальність) Антіохійської Церкви, що визнані
їй канонами Нікейського Собору (першого Вселенського Собору)... Єпископи
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(первоієрархи) нехай не виходять поза межі своєї Області (автокефальної
Церкви) для рукоположения чи якого-небудь іншого розпорядку, якщо їх туди
не запросять. Збереження вищеподаних канонів, що відносяться до церковних
Областей (до автокефальних Церков), очевидно є таке, що справи кожної
Області (автокефальної Церкви) буде, згідно з канонами Нікейського Собору,
вирішувати Собор цієї Області ...".
Імператор Константин Великий почав редукувати число автокефальних
Церков (якими спочатку були тільки етнічні Церкви, про що свідчить 34-ий
Апостольський Канон) шляхом творення з них більших автокефальних Церков,
званих "Митрополіями" (а також — "церковними Областями").
Другу стадію цієї акції започаткував імператор Феодосій II "Малий" (408450), який (також з державно-адміністративних мотивів) почав об'єднувати
церковні "Області", тобто автокефальні Церкви-Митрополії (а деякі з них уже
за часів імператора Констянтина Великого були багатонаціональними) в
Церкви ще більших розмірів, і вони почали називатися патріархатами, а
первоієрарха ж кожної такої великої Церкви почали означувати терміном
"патріарх". Титул "патріарх" спочатку вживався тільки на базі етичного
принципу. Саме в такому сенсі "патріархом" титулували первоієрарха
Констянтинопільської (Візантійської) Церкви Івана Хризостома (Золотоустого)
345-407 рр., а також деяких арієреїв Риму.
За часів імператора Феодосія ІІ "Малого" "патріархом" почали
титулювати (але ще неофіційно) первоієрарха кожної такої Церкви, що постала
внаслідок з'єднання кількох бувших автокефальних Церков-Митрополій. Але за
часів імператора Юстиніана І цей титул став офіційним. Він був затверджений
державним законом. Цей закон, як також і той закон, яким імператор Юстиніан
І надав патріархові Константинопільському титул "Вселенський Патріарх"
("Oikoumenikos Patriarches") був включений у "Corpus Juris Civilis" 83 цього
володаря.
До часу підвищення Московської митрополії до статусу патріархату (1589
р.) було тільки п'ять патріархатів: Антіохійський, Єрусалимський,
Константинопільський, Олександрійський і Римський. 84 Тому що в
Візантійській імперії всі Церкви були державними, а церковно-адміністративні
закони були частиною всіх державних законів, титул ("Вселенський Патріарх")
первоієрарха Константинопільського патріархату мусів бути респектований
первоієрархами всіх Церков, бо він (цей титул) мав силу державного закону.
Тим першим патріархом Константинопільським, який, базуючись на цьому
законі імператора Юстиніана І, почав офіційно титулувати себе "Патріархом
Вселенським", був Іван IV Постник (12.IV.582-2.IX.595).
Митрополити (первоієрархи бувших автокефальних Церков-Митрополій)
унаслідок включення їх у патріархати стали екзархами в тих патріархатах, яким
вони були підпорядковані. Саме про це свідчать деякі канони четвертого
Вселенського Собору (451 pік). Одначе не всі ті автокефальні Церкви, що
83Див.: „Corpus Juris Civilis" ( Lipsiae). - 1720.
84Цей перелік поданий тут в азбучному порядку їхніх назв.
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постали за апостольських часів, були включені в патріархати. Найбільш
відомим тут є той виняток, який становить собою Кіпрська Церква, яку
заснували апостол Павло й Варнава (Дії апост. 13: 1-12).
Оскільки у Візантійсько-Римській імперії острів Кіпр належав до
антіохійського державно-адміністративного центру, патріарх Антіохійський
(базуючись на державних імперських законах, згідно з якими автокефальний
єпископ центрального міста кожної територіально-адміністративної одиниці
мав право поширити свою церковну юрисдикцію на всі простори такої частини
цієї імперії) зажадав, щоб Кіпрська Церква підпорядкувалася йому. Державна
влада в 431 році дала в цьому підтримку Антіохійському патріархатові. Але
Кіпрська Церква відмовилася виконати цей наказ влади Візантійсько-Римської
імперії й поставила спротив цій вимозі патріарха Антіохійського. Делегати
Кіпрської Церкви на третьому Вселенському Соборі (431 р.) аргументували цей
свій спротив тим фактом, що їхня Церква, яку заснували апостоли, від самих
початків свого існування не підлягала первоієрархові жодної іншої Церкви. І
цей Собор своїм 8-им каноном саме на цій підставі підтвердив автокефалію
Кіпрської Церкви. При цьому він ще й специфічно заборонив патріархові
Антіохійському нарушувати незалежність Церкви кіпріотів.
***
Ті території, на яких апостоли заснували Церкви, в основному були в
межах Римської імперії, що згодом була перетворена в імперію ВізантійськоРимську. Тому що ця багатонаціональна великодержава охоплювала собою
дуже великі території в Європі, Азії й Африці, її означували (в переносному
значенні) грецьким терміном "Оіkoumene", що була скороченою формою
грецького означення "Оікоumenege" — залюднена земля" або — "вся вселенна".
Так, наприклад, євангеліст Лука пише: "А тими днями сталося, — вийшов наказ
царя Августа переписати всю вселенну" (Лк 2:1). У грецькому тексті (в
оригіналі) "вся вселенна" — це "оікоumеnе", але це грецьке слово в дійсності
означає тут тільки всю Римську імперію.
Греки з давніх-давен вважали, що всі ті народи, що жили поза межами
Греції, були "варварами". Перехопивши цей грецький погляд, римляни почали
називати "варварами" ті народи, які жили поза межами Римської (а згодом
Візантійсько-Римської) імперії, тобто поза межами "Оїкоumеnе". Саме таким
терміном ("варвари") ці народи були означувані і Вселенськими Соборами.
У своєму відношенні до сукупності "старокрайових" автокефалій, що в
межах "оікоumеnе" — "всієї вселенної", тобто в границях ВізантійськоРимської імперії, формально становили собою Вселенську Церкву, ті
християни, що виходили поза кордони цієї великодержави ("цивілізованого
світу"), опинялися в країнах "варварських народів", і там вони становили
тодішню християнську діаспору. Основою цієї християнської діаспори,
звичайно, були місіонери. Ті ж Церкви, що поставали в діаспорі, були
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незалежні від юрисдикції первоієрархів "старокрайових" Церков (тобто тих
Церков, що були на територіях Візантійсько-Римської імперії). Про це виразно
свідчить 2-ий канон другого Вселенського Собору (381 p.), який у своїй
кінцевій частині каже ось що: "Коли той канон (6-ий канон першого
Вселенського Собору), що відноситься до церковних областей (до
автокефальних Церков у Візантійсько-Римській імперії) дотримується так, як
треба, то стає зрозуміло, що справи кожної церковної Області (кожної "старокрайової" автокефальної Церкви) мусять вирішуватися собором цієї Області —
так, як це було ухвалено в Нікеї (першим Вселенським Собором). Натомість ті
Церкви Божі, що знаходяться на територіях варварських народів (у
християнській діаспорі), мусять бути адміністровані згідно з тією практикою
святих Отців, яка зберігається й досі".
Та традиційна "практика святих Отців" у цьому випадку полягала в тому,
що первоієрархи тих "старокрайових" Церков, що їм було найближче до даної
"варварської" країни, в якій засновувалася діаспорна Церква, мусіли з місійного
обов'язку йти туди, щоб цій спільноті християн (поза межами ВізантійськоРимської імперії) дати всебічну братню допомогу (в ділянці віронавчання,
встановлення єпископату і т. ін.). Коли ж процес формування тієї діаспорної
Церкви був уже завершений, ті первоієрархи "старокрайових" Церков, які дали
їй місійну допомогу, мусіли припинити свою діяльність на цій "варварській"
території, бо заснованій там Церкві належало право незалежності і жодна інша
Церква не мала права підпорядковувати її своїй юрисдикції85.
Первоієрархи інших Церков не мали права підпорядковувати своїй
юрисдикції діаспорних Церков тому, що церковні правила (6-ий канон першого
Вселенського Собору й 2-ий канон другого Вселенського Собору) не дозволяли
жодній Церкві поширювати свої території коштом території інших Церков.
У справі відношення "старокрайових" Церков (тобто Церков у межах
Візантійсько-Римської імперії) до діаспорних Церков (у країнах "варварських"
народів) 28-ий канон четвертого Вселенського Собору в принципі каже те ж
саме, що вже було сказане в 2-му каноні другого Вселенського Собору, а саме:
що коли християни в даній "варварській країні" заснували собі Церкву, то
первоієрарх тієї "старокрайової" Церкви, що була найближчою до цієї
"варварської країни", мусів давати їм духовну допомогу — до часу завершення
процесу засновування там Церкви.
Різниця між вищезгаданими канонами цих двох Вселенських Соборів
тільки та, що 28-ий канон четвертого Вселенського Собору між іншим каже, що
коли в тих "варварських країнах", що межують з Констянтинопільським
патріархатом, будуть засновуватися Церкви, то, розуміється, ніхто інший, а
патріарх Константинопільський мав правоустановити єпископат та
митрополитів (первоієрархів). Але в цьому каноні не сказано, що саме патріарх
Константинопільський мав право рукополагати єпископів та встановляти
митрополита для християн у сусідній "варварській країні" ще й тоді, коли
85The Rudder. - Chicago, 1957. - С. 210. Це є англійський переклад грецької книги канонів — "Pedalion" (Атени,
1908).
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заснована ними Церква вже має свою ієрархію та митрополита-первоієрарха.
Інакше кажучи, цей канон не означає, що четвертий Вселенський Собор дав
архіієреєві Констянтинополя право включити в свій патріархат ті Церкви, що
могли поставати в суміжних з ним (з цим патріархатом) "варварських країнах".
Йдеться бо про те, що четвертий Вселенський Собор не скасував 6-го
канону Першого Вселенського Собору й 2-го канону Другого Вселенського
Собору, які забороняли первоієрархам "старокрайових Церков" поширювати
свою юрисдикцію поза межі своїх традиційних ("старокрайових") територій.
У світлі цих канонів стає зрозумілим, що т. зв. "варварські країни"
(країни, що були поза межами Візантійсько-Римської імперії) під церковноюрисдикційним оглядом становили собою "нічиї території", цебто такі
території, на які кожна "старокрайова" Церква фактично мала право висилати
своїх місіонерів.
Так, наприклад, в Україну, яка перед своїм охрещенням у 988 році
Візантійсько-Римською імперією вважалася за одну з "варварських країн",
висилав своїх місіонерів не тільки Констянтинопільський патріархат, а й
патріархат Римський, про що ясно свідчить «Літопис Нестора» ("Повість
врем’яних літ"). Так воно було і в таких країнах, як Болгарія, Сербія, Хорватія,
Чехія, Словакія й ін., які Візантійсько-Римською імперією також вважалися за
"варварські країни". Тому що канони, які відносилися до "старокрайових
Церков", становили собою частину державних законів Візантійсько-Римської
імперії, кожен володар якої правив всією їхньою організаційною системою, то
поширення цих державно-церковних канонів цієї імперії на країни т. зв.
"варварських народів" нарушувало суверенність цих держав.
Апостольський місійний ідеал, що під юрисдикційним оглядом полягав у
наданні кожному народові права мати свою автокефальнуЦеркву (див. 34-ий
Апостольський Канон. Він також віддзеркалений у 6-му каноні першого
Вселенського Собору та в 2-му каноні другого Вселенського Собору, які
заборонили первоієрархам поширювати свою юрисдикцію поза межі тодішніх
"старокрайових Церков"), згодом був і нарушений цими Церквами у висліді
гону їхньої територіальної експансивності, в результаті якого вони почали
зловживати 62-им каноном помісного Картагенського Собору (що почався 418
чи 419 p., а закінчився в 424 p.), який каже: "Багатьма соборами було
встановлене таке правило для священних зборів (зборів єпископату всіх
Церков), що ті численні спільноти (християн), які належать до дієцезій
єпископів (до існуючих Церков під проводом їхніх первоієрархів), і які ніколи
не бували очолені своїм власним єпископом (автокефальним архиєреємпервоієрархом), не можуть мати своїх окремих ректорів (первоієрархів) без
згоди того єпископа (первоієрарха), якому вони підлягали з самого початку".
Цей канон означає, що жодна частина вірних будь-якої із Церков не має
права встановити собі окремого первоієрарха (автокефального архіієрея), а
відтак відокремитися від своєї Церкви-матері, якщо вона не має на це згоди
того її єпископа-первоієрарха, якому вона (та частина вірних) підлягала з
самого початку.
Очевидно, що 62-ий канон цього Картагенського Собору (який повторив
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той самий імператив, що був встановлений і підтверджений різними давнішими
соборами), відносився до території кожної Церкви в межах ВізантійськоРимської імперії. Цей імператив був установлений на те, щоб кожній Церкві в
цій імперії заґарантувати юрисдикційно-територіальну неподільність, бо цього
вимагала справа єдності кожної із державних областей, на території якої, згідно
із урядовими законами, мала бути тільки одна автокефальна Церква, і саме тому
її не було вільно ділити.
Справа тут одначе в тому, що ,,старокрайові" Церкви згодом почали
інтерпретувати цей канон так, щоб на його основі підпорядкувати собі ті
Церкви, що з ходом часу почали поставати в діаспорі — в країнах поза межами
Візантійсько-Римської імперії. І так, коли котрийсь із т. зв. "варварських
народів" приймав християнство з даної Церкви (що була в межах цієї імперії),
то ця Церква твердила, що цей новоохрещений народ із самого початку
підлягав її первоієрархові і що, згідно з канонами (про що, мовляв, свідчить 62ий канон Картагенського Собору) новоохрещеному народові не вільно мати
своєї автокефальної Церкви, якщо на це не дасть своєї згоди первоієрарх та
єпископат тієї Церкви, в якій той народ охрестився.
На основі саме такої інтерпретації цього канона Україні не було дано
права заснувати собі автокефальної Церкви. Тому що Україна прийняла
християнство із Візантійської Церкви, то й її патріарх вважав себе за того
єпископа-первоієрарха, якому український народ підлягав "з самого початку".
Саме на цій підставі він твердив, що Київська митрополія без його згоди не
мала права стати самостійною (автокефальною) Церквою.
Абстрагуючи від того факту, що в історії християнської місії було багато
ідейних ширителів Віри Христової, а в цьому й багато мучеників, треба
засвідчити, що проводи тих Церков, які були у Візантійсько-Римській імперії, в
своєму поширенні християнства серед т.зв. "варварських народів" були
стимульовані не тільки ідеалами християнської місії, а й також спонуками своєї
юрисдикційної експансії на території тих народів, щоб їхнім коштом збільшити
свій церковно-політичний стан посідання. А факт цієї їхньої агресії завжди
шкодив (і далі шкодить) справі християнської місії в апостольському сенсі
цього слова.
***
Історію давньої християнської діаспори, яка постала внаслідок ширення
християнства "старокрайовими" Церквами (в границях Візантійсько-Римської
імперії) серед тих народів, що були поза межами цієї великодержави, треба
мати на увазі, як аналогію, у зв'язку з історією православних Церков у модерній
діаспорі, тобто тих Церков православних християн, що постали поза межами
"старокрайових"православних Церков.
Йдеться тут про ті незалежні (під юрисдикційним оглядом) православні
Церкви, що засновані в Канаді, США, Австралії та на західніх територіях
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Європи, тобто в тих країнах, де до часів XX століття ще не було самостійних
Церков православних християн. Перед XX ст. були там тільки єпархії, або лиш
парафії деяких "старокрайових" православних Церков, а це, звичайно, не
означає, що ці малі православні спільноти в країнах з іншовірним населенням
(протестантським і католицьким) самі собою становили Церкви.
Головна різниця між давньою християнською діаспорою і модерною
православною діаспорою полягає в тому, що ті християнські спільноти, які
появлялися поза межами тих Церков, які існували в межах ВізантійськоРимської імперії, опинялися в середовищі нехристиянських народів — тих
народів, які в церковних канонах були означувані як "варвари". Натомість
модерну православну діаспору становлять ті спільноти православних християн,
які появилися на нових територіях, населення яких уже було християнським,
але неправославним.
Головною ж точкою подібності між давньою християнською діаспорою й
модерною діаспорою православною є той факт, що як кожна Церква (в межах
Візантійсько-Римської імперії) мала право висилати своїх місіонерів поза межі
цієї великодержави, тобто на території нехристиянських народів (що згодом
імперією вважалися за "поган" — "варварів"), так у модерних часах усі
"старокрайові" православні Церкви мають право висилати своїх місіонерів у
країни з християнським гетеродоксальним населенням (протестантським і
католицьким).
Є також подібність між церковно-політичним відношенням проводів
давніх Церков (у Візантійсько-Римській імперії) до нових місійних територій
(до т. зв. "варварських країн") та церковно-політичним відношенням теперішніх
"старокраєвих" православних Церков до країн модерної православної діаспори.
Ця подібність полягає в тому, що як проводи давніх Церков (у межах
Візантійсько-Римської імперії) поєднували свою зовнішню місійну діяльність із
бажанням збільшити свій юрисдикційно-територіальний стан посідання
коштом тих народів, яких вони вважали за "варварів", так проводи теперішніх
"старо-крайових" православних Церков поєднують свою місійну діяльність у
країнах модерної православної діаспори з бажанням збільшити свій
юрисдикційно-територіальний стан посідання коштом цих нових територій.
Щоб цю свою церковно-політичну експансію обгрунтувати "канонічно",
проводи теперішніх "старокрайових" Церков намагаються знайти собі
відповідні аргументи навіть у тих юрисдикційних канонах, які були встановлені
Вселенськими Соборами виключно для тодішніх потреб. А ці потреби вдавнину
були зумовлені обставинами існування Церков у Візантійсько-Римській імперії.
Саме тому вони (цього роду юрисдикційні канони) не можуть вважатися за
релевантні у сфері модерної православної діаспори.
Типовою ілюстрацією використання канонів для потреб "старокрайової"
церковно-політичної експансії на території модерної православної діаспори був
той факт, що Російська Церква, поставивши у 1903 році єпископа (а це єпископ
Миколай) у проводі своєї місії в Північній Америці (а був він першим
православним єпископом на територіях "нового світу"), почала твердити, що з
того часу канони тільки їй (Російській Церкві) давали право займатися
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місійною діяльністю в Америці та в Канаді і організувати тут свою єпархію — з
місцевих православних спільнот усіх національностей. І коли патріарх
Антіохійський Григорій IV у 1907 році прислав до США свого архиієрея
Ґерманоса (Шегаді), митрополита Селевкії й Ваалбеку, що став організувати
там православну Сирійську Місію (в юрисдикції Антіохійської патріархії), то
Російська Місія проголосила місійну діяльність митрополита Ґерманоса за
"незгідну з канонами". На цій підставі вона заявляла, що згаданий ієрарх
Антіохійського патріархату цією своєю діяльністю з організації Сирійської
Місії), мовляв, сам поставив себе в стан "неканонічного" архиієрея. Російська
православна місія аргументувала це тим, що канони нібито кажуть, що на тих
територіях, де вже є православна Місія (як це в даному випадку Російська Місія
на територіях Америки й Канади), там канони забороняють засновувати ще
одну православну Місію (як це було у випадку заснування митрополитом
Ґерманосом Сирійської Місії на цих самих територіях).
У дійсності ж таких канонів, які могли б забороняти заснування більше,
ніж однієї, православних Місій у діаспорі немає і ніколи не було їх. Саме тому
Константинопільський патріархат знав, що він не нарушував жодних канонів,
коли він у початках другої половини IX століття заснував свою Місію (його
місіонерами були свв. Кирило й Мефодій) на тій діаспорній території
(слов'янській), якою була Моравія, незважаючи на те, що там уже раніше була
заснована Місія Римського патріархату.
Очевидно, що Російська Місія послужилася тут 6-им каноном Першого
Вселенського Собору й другим каноном Другого Вселенського Собору, які
відносилися до Церков на територіях Візантійсько-Римської імперії (в IV
столітті), і виразно забороняли кожній місцевій автокефальній Церкві
поширювати свою юрисдикцію на території будь-котрої іншої Церкви (на
територіях цієї імперії) та взагалі не дозволяли первоієрархові будь-котрої
Церкви втручатися в справи тієї Церкви, яка не підлягала його юрисдикції. Але
ці канони до справи місії у тодішній діаспорі (поза межами Церков у
Візантійсько-Римській імперії) не відносилися. Саме тому Російська Місія в
Північній Америці поступила нелегально, коли вона, спираючись на своїй
хибній інтерпретації двох вищезгаданих канонів, факт заснування Сирійської
Місії (в юрисдикції Антіохійського патріархату) у Північній Америці
митрополитом Ґерманосом вважала за акт "неканонічний". В цьому вона пішла
аж так далеко, що на цій підставі вона й самого основоположника цієї
Сирійської Місії проголошувала таким ієрархом, який, мовляв, сам себе цією
своєю місійною діяльністю поставив в стан "неканонічного" архиієрея.
Своїм псевдоканонічним наступом, базованим на хибній інтерпретації 6го канону Першого Вселенського Собору й 2-го канона Другого Вселенського
Собору на Сирійську Місію (в Північній Америці), Російська Церква в
дійсності сама нарушила ці два канони. Бо ж саме вона, всупереч цим канонам,
втручалася у справи іншої Церкви (в даному випадку — у справи
Антіохійського патріархату, до якого ця Місія належала).
Намагаючись дискредитувати авторитет того визначного ієрарха
Антіохійського патріархату митрополита Ґерманоса посуджуванням його в
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"нарушенні канонів" (у зв'язку з фактом оснування ним Сирійської Місії в
Північній Америці), Російська Церква в такий спосіб атакувала також і
Українську Греко-Православну Церкву в Канаді, заснування якої було
поблагословлене цим архиієреєм, що перший надав їй своє святительське
духовне окормлення — без підпорядкування її юрисдикції свого патріарха
(Антіохійського).
Благословляючи цю Церкву, митрополит Ґерманос поступив згідно з 6-им
каноном Першого Вселенського Собору, який зобов'язує єпископів
православних Церков подати духовну допомогу тим православним християнам,
які в діаспорі (поза межами "старокрайових" Церков) засновують свої
(автокефальні) Церкви.
Пов'язуючи юрисдикційні канони з ідеєю нації, Російська Церква також і
з політичних мотивів заперечувала право православних українців у Канаді на
заснування автокефальної православної Церкви для своєї спільноти в цій країні.
Йдеться про те, що Російська Церква заперечувала сам факт існування
української нації, вважаючи українців за "частину російського народу". Це був
її церковно-політичний аргумент, на основі якого Російська Місія в Північній
Америці намагалася підпорядкувати своїй юрисдикції місцевих православних
українців. Її ж канонічним аргументом тут був той факт, що
Константинопільський патріархат, до якого Українська Церква (Київська
митрополія) від часів її заснування належала (з короткими перервами — за
часів митрополитів Іларіона й Клима Смолятича, коли ця Церква була
незалежною під юрисдикційним оглядом), згодом, у 1686 році, передав
патріархові Московському свою юрисдикцію над нею. Це була та "канонічна"
підстава, на якій Російська Церква почала вважати себе за Церкву-матір
українського народу і вимагала, щоб також і православні українці в Канаді
"повернулися" до цієї "своєї Церкви-матері".
У зв'язку з цим треба мати на увазі один важливий факт (у відношенні до
основоположників Української Греко-Православної Церкви в Канаді), який тоді
випустила з уваги не тільки Російська Церква, але й Церкви всіх інших народів
православного віросповідання. А тим істотно важливим фактом, якого не
вільно проочувати у зв'язку з православною місією в модерній діаспорі, було
іншовірне релігійне минуле (специфічно ж минуле католицьке)
основоположників Української Греко-Православної Церкви в Канаді.
Та частина українського народу та його єпископів, яка під проводом
митрополита Київського Михаїла Рогози виломилася з-під юрисдикції
патріарха Константинопільського і перейшла (на унійному соборі в Бересті
1596 року) в юрисдикцію Папи Римського, ще тоді ж таки перестала бути
православною, бо всі вони відреклися православного догмату про походження
Св. Духа (тільки "від Отця"), що був установлений Другим Вселенським
Собором 381 pоку, а натомість зобов'язалася Першим Артикулом акту
Берестейської Унії вірувати в походження Святого Духа "від Отця через Сина".
Основоположники Української Греко-Православної Церкви були
охрещені в Католицькій Церкві, бо були вони нащадками (з Галичини) вірних
уніатської митрополії, яка на своєму соборі в Замості у 1720 році прийняла
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католицький (римський) догмат про походження Св. Духа ("від Отця й Сина"),
тобто догмат з католицьким додатком "Filioque" ("і від Сина"). Уніати, які від
часів включення у 1772 році Галичини в державні території Австрії почали,
згідно з розпорядження 1772 року уряду Австрії зватися "греко-католиками",
згодом мусили приймати й ісі інші неправославні догмати, які Католицька
Церква вводила з ходом часу. Саме так вони прийняли догмат "Непорочне
Зачаття Діви Марії", що його ввела Католицька Церква у 1854 pоці. Незабаром
вони в додачу до цього прийняли й догмат папського "примату й
непомильності" у справах віри й моралі, що був уведений Католицькою
Церквою в 1870 році.
Основоположники Церкви в Канаді були нащадками тих своїх предків, які
були католиками ще з 1696-1700 років. Так, Перемиську єпархію перевів в унію
її єпископ Іннокентій Винницький в 1696 pоці, а Львівську — її єпископ Йосиф
Шумлянський в 1700 pоці.
Намагання російських місіонерів переконати українців-католиків у
Канаді, щоб вони повернулися до т. зв. "Церкви-матері", тобто до Церкви
Російської, в самих своїх основах було нелогічним, бо їхньою Церквою-матір'ю
була Католицька Церква, в якій вони хрестилися і в якій вони через своїх
батьків, дідів і прадідів католиків їх віросповіданням тоді вже мали за собою
понад 200-літню католицьку традицію.
Намагання російських місіонерів переконати їх, щоб вони "повернулися"
до православ’я, також суперечило принципам логіки. Якщо б українці-католики
в Канаді були такими людьми, що охрестилися в православній вірі, а згодом
перейшли в католицтво, тоді заклики до їх щодо "повернення до православ’я"
було б логічним. Але ці люди були охрещені в католицькій вірі, в цій вірі були
охрещені їхні батьки, діди й прадіди з перелому XVІІ-XVIII століть. Цих
українців у Канаді можна було б переконувати, щоб вони з католицької
навернулися на православну віру, на віру своїх православних предків (з-перед
понад 200-от років).
Цей приклад свідчить, що тут треба брати до уваги такі церковні канони,
які вирішували б справу юрисдикції тих християн інших віросповідань, які не
"повертаються" в православ’я, а навертаються на православну віру.
За часів Вселенських Соборів були встановлені спеціальні юрисдикційні
канони для тих християнських спільнот неправославних віросповідань, що
наверталися на православну віру. Наприклад, ті християнські неправославні
громади в Африці (їх називали "донатистами"),86 які наверталися на
православ’я, не мусіли включатися в ті православні Церкви, до яких належали
їхні православні предки (з-перед 313 p.). Православні канони давали їм право
мати свого власного єпископа-першоієрарха, а це значить, що їм було
канонічно дозволено заснувати собі власні автокефальні православні Церкви.
Якщо б одначе хто з навернених на православ’я донатистів бажав включитися в
86Основоположником цього гетеродоксального віросповідання був Донат „Великий", який біля 313 р. (в
Африці) відійшов від православ’я. Імператор Візантійсько-Римський Гонорій у 414 році позбавив донатистів
громадянських прав, а в 415 році він проголосив це віросповідання незаконним.
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котрусь із вже існуючих автокефальних Церков православних християн, то
канони також давали їм право на це. Про це свідчить 110-ий канон
Карфогенського Собору (з 418 чи 419-424 років).
У світлі цього канону стає зрозуміло, що всі ті Православні Церкви (з
патріархатами включно), які заперечували право тим українцям, які в Канаді
навернулися із католицької віри на віру православну, заснувати собі
автокефальну Церкву, нарушували той православний місійний принцип, що
виражений 110-им каноном Карфогенського Собору. Причиною ж нарушения
ними цього канонічного місійного принципу було ніщо інше, як тільки
церковно-політичний фактор, а саме: намагання "старокрайових" православних
Церков збільшити свій стан посідання шляхом своєї експансії на ті простори
православної діаспори, якими були території Америки й Канади, де вони
намагалися підпорядкувати собі навіть ті іншонаціональні спільноти, які з
іншої віри (наприклад, з віри католицької) наверталися на православ’я.
У ході процесу розвитку й оформлення Української Греко-Православної
Церкви у сфері її проводу почали появлятися друком короткі синтетичні
довідки (популярного характеру) про неї. Першу з них становила серія статей
(усіх — 17) під спільним заголовком "Як повстала Українська Православна
Церква в Канаді" священника С. В. Савчука, яка була надрукована в часописімісячнику, пресовому органі цієї Церкви "Православний Вістник" (у числах від
жовтня 1924 р. по вересень 1925 р. включно).
Хоч 1924-1925 роками, коли ця довідка була написана, датувався ранній
період буття У.Г.-П. Церкви, сам факт її створення (мотиви її зародження й
спосіб її заснування) все таки далі загально вважалися найважливішою подією в
історії православних українців не тільки в Канаді, але й також в українській
православній діаспорі взагалі. До того ж, характер цієї події під кожним
оглядом був складнішим за всі пізніші події в історії цієї Церкви.
Тією першою публікацією, змістом якої був коротенький огляд
найважливіших осягів цієї Церкви (щоправда, тільки протягом перших 15 років
її існування), була брошура священика С. В. Савчука під назвою "П’ятнайцять
Літ Праці Української Греко-Православної Церкви в Канаді", видана
Консисторією У.Г-П. Церкви в Канаді у Вінніпезі в 1933 році. Це була також та
перша публікація, в якій автор (тодішній адміністраторУ.Г.П. Церкви) офіційно
поінформував про проекти цієї Церкви на найближче майбутнє. У зв'язку з цим
він між іншим писав ось що: "Годі тут спинятися над історією відродження
Рідної Церкви в Канаді, вистане сказати, що перші дефінітивні кроки в сім
напрямі зроблено в днях 18 і 19 липня 1918 року, коли то відбувся перший
Церковний З’їзд в Саскатуні, на котрім постановлено заснувати Українську
Греко-Православну Церкву в Канаді...".
"По закінченню збірки на Ювілейний Фонд Консисторія видасть друком
Пропамятну Книгу, в якій, крім інших матеріалів, будуть вміщені фотографії і
короткі життєписи ктиторів, фундаторів і добродіїв ...".
Запланована Консисторією 1933 року "Пропам'ятна Книга Української
Греко-Православної Церкви в Канаді" була видана 1938 pоком, але вона вийшла
не як окрема публікація, а тільки як третя частина змісту книжки під назвою
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"Великі Роковини" (Видання Консисторії Греко-Православної Церкви в
Канаді.- Вінніпег,1938). Ця книжка поділена на три частини: 1) "950-літній
Ювілей Хрещення України"; 2) "Двадцятьлітній Ювілей Української ГрекоПравославної Церкви в Канаді"; 3) "Пропамятна Книга Української ГрекоПравославної Церкви в Канаді".
Головною причиною того явища, що в наших офіційних сферах досі не
появилася публікація під назвою "Історія Української Греко-Православної
Церкви в Канаді" був той факт, що початки цієї Церкви ще не відійшли в
минуле на дистанцію історичну. А це значить, що й вік багатьох тих важливих
документів У.Г.-П. Церкви (що зберігаються в її архівах, а також у приватному
архіві священика С. В.Савчука), без яких годі писати історію цієї Церкви, ще не
був історично-зрілим, таким, що дозволяв би ізолювати їх виключно в рамках
минулого, і на цій підставі оприлюднити їх.
Звичайно, що тією самою причиною був зумовлений той факт, що ніхто й
з-поза наших офіційних церковних сфер ще не вважав (з мотивів наукового
характеру) за можливе для себе писати таку працю, яка могла б називатися
"Історією Української Греко-Православної Церкви в Канаді".
Основна мета цієї публікації — реєструвати удокументовані факти, що
відносяться до зародження У.Г.П. Церкви в Канаді та до найсуттєвіших
аспектів характеру її формування й історичного буття. Основу ж методи тут
становить собою реєстрування фактів на хронологічній канві в їхньому
причиновому взаємозв'язку та презентування, коли з’являється необхідність, у
світлі головних аспектів життя й інтересів — релігійних, етнопсихологічних,
національно-політичних, культурних, соціальних, економічних і т.д. — тієї
української спільноти в Канаді, яка цю Церкву заснувала та розвивала, з
особливим узглядненням духу часу та умовин, в яких церковні події
православних українців у цій країні відбувалися.
У світлі того факту, що немає й бути не може наслідків без причин, стає
ясно, що У.Г.-П. Церква в Канаді постала тому, що на її появу чекало тут місце.
Очевидно, що в ході її постання й історичного буття не все, не завжди і не
відразу ставалося так, як того бажали її ідейні основоположникмування, а
також і в деяких періодах її розвиткового зростання — Промисл Божий водив її
шляхами випробувань, що були необхідні для того, щоб вона могла здати свій
іспит зрілості в підготові до тієї своєї місії в діаспорі, що Богом була
призначена.
3. Володарі Руси-України були імператорами
Нещодавно в Соборі Святої Софії в Києві учені відкрили на стінах різні
стародавні написи. Один із них є напис з половини 12-го століття з назвою
володаря Ярослава Мудрого "Кесарем". Це грецьке слово означає «імператор»,
«цісар». Ці вчені під проводом Сергія Висоцького реставрували стіни Святої
Софії — усували верхні пізніші нашарування тинку й під ними відкривали
давніші. В Україні вийде друком наукова праця С. Висоцького про ці старі
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написи на стінах Собору Святої Софії.
Українська преса на Заході сприйняла звістку про те, що Ярослав Мудрий
був кесарем (імператором) як несподіванку, до того ж милу несподіванку.
Однак ще більшою несподіванкою були і є ми самі, що неправильно
перекладаємо слово "князь" як "принц". Адже ж у добрих європейських
університетах на першому курсі студій слов'янознавства треба було знати, що
слов'янські слова "князь", "ksiaze" і "кнезь", литовське "куніґас", німецьке
"Koenig" і англійське "King" походять із спільного кореня. Вони мали (та й досі
мають) спільне значення.
А хто ж винен слов'янам, що вони слово "князь" неграмотно
перекладають як «принц»! Хто ж винен слов'янам, що вони перше ім'я
імператора Карла Великого (з 8-го століття) зрозуміли так, що «Карло» — це
«король» (цар)? Те слово «король» — це спадщина примітивізму! Якшо б
дикуни в африканських джунглях почули ім'я "Єлисавета І!" і зрозуміли це ім'я
як титул та своїх володарів почали титулувати "єлисаветами", то це було б
подібне до того, як слов'яни з імені імператора Карла зробили б титул "король",
а своє рідне слово "князь", що означає «кінг», принизили шляхом
безграмотного перекладу на "принц", а потім раділи, що князь («кінг») Данило
Галицький отримав від папи королівський титул! Це ж комплекс
меншовартості! То ж князь Данило й без папського "підвищення" був
"королем", тобто князем, а князь — це кінг.
Як давніше було на Заході, так і в Україні, що у волостях (удільні
князівства) володіли удільні князі — ,,кінги", а в Києві був великий князь —
(великий "кінг"), тобто імператор.
Та ж і без відкриття написів на стінах Собору Святої Софії відомо, що
володарі Руси-України були імператорами (кесарями), бо ж великий "Кінг" є
відтак імператор (цісар). Не з 12-го, а з 10-го століття маємо докази на це.
Адже ж титул "великий князь" Володимира Великого часом перекладали
на хозарське "великий каган". (Так названо в творі "Слово о Законі й Благодаті"
митрополита Іларіона з ХІ-го століття. По хозарському "каган" — це "Кінг".
Відтак "великий каган" - це "великий кінґ", тобто імператор (цісар). Хозарський
титул жидівських володарів Хозарії — "Каган" — у жидівській історії на
англійське перекладають словом "Кінґ".
Ці висліди зустрічі із Заходом слов'яни не зрозуміли, що означає ім'я
"Карло", що означає "принц" ("принц" — це по-слов'янському було "воєвода", а
не "князь"), що означає "цісар" і т. п., а тому в них з цим усім постала була
"вавилонська вежа" понять. А наслідок цього такий, що починають пишатися
тим, що, мовляв, і в нас був "король" . Це є Данило, бо папа йому дав корону!
Писав польський поет Вікентій Поль:
"Чуже вихваляєте,
Свого не знаєте:
Вам не відоме,
Те, що у вас дома!
Платон Лом.
84

4. Мотиви прийняття Україною християнства із Візантії
1) Україна була охрещена в Православ’я.
Року 988-го, коли відбулося хрещення України, минав 121 рік з того часу,
як Константинопільський Собор Візантійської (Грецької) Церкви та всіх інших
Східних Патріархатів (під проводом Фотія, патріарха Константинопільського)
867 р. своїми діяннями формально проголосив той факт, що
допущення ,,Filioque" в сферу віри Римського Патріархату спричинило собою
роз'єднання в вірі між християнами Заходу (латинниками) і християнами
Візантії та всього Сходу взагалі. І той факт, що Україна прийняла християнство
з Візантії, — і то тоді, коли роз'єднання у вірі між християнами Сходу й Заходу
вже мало за собою таку довгу історію, — свідчить, що Україна була охрещена в
православ’я.
А втім про це свідчить й Літопис Нестора ("Повість врем’яних літ "), в
якому сказано, що коли ,,німці" (римські місіонери) намагалися навернути
князя Володимира Великого на християнство, то він відмовився прийняти віру
з Риму, а натомість прийняв віру з Візантії (з Греції).
Тоді, коли Україна приймала християнство, релігійна полеміка між
"греками" (православними) й "латинянами" (католиками) вже мала за собою
122-літню історію. Вона почалася ще в 866 році. Посланням патріарха Фотія до
Східних патріархатів87, в якому він засудив Римський патріархат за те, що він
"відводить людей від правдивого й чистого віровчення". При тому він згадав
про "Filioque" як введену Римом єресь. Він також вичислював низку інших
латинських "заблуджень".
Папа Миколай І, у своєму посланні (датованому 13 листопада 866 р.) до
болгарського народу заявив, що тільки "благословенний Петро (апостол), який
живе й править у своїй столиці (в Римі) дає правдиву віру...". А про "греків,
вірмен та інших" він саркастично каже, що "тільки саме небо хіба знає, чого
вони вже там не навчають про віру"88
Тому, що релігійна полеміка між православними й католиками
продовжувалася, Українська Церква включилася в неї (розуміється, на стороні
православних) незабаром після охрещення України і то ще таки за життя князя
Володимира Великого (980-1015)89. Так, наприклад, Київський Літопис (із 10391040 pp.) свідчить, що митрополит Леон І, який приїхав до Києва в 991 pоці,
написав твір "Проти латинян", який засуджує "латинські (римські) єресі".
Митрополит Київський Георгій (1073-1074) написав полемічний твір "Стязанье
съ латиною"(тобто "Боротьба з латинською вірою"). Митрополит Київський
Іван II (1080-1089) написав до папи (чи "антипапи") Климента III послання, в
якому засудив "латинські єресі". Коли великий князь Володимир Мономах
(1113-1125) запитав тодішнього митрополита Київського Никіфора І (110487Текст цього послання див.: Migne J. P. Оp. eit. - Patrologia Graeca. - С II 724 В.
88Текст цього послання — п.н. "Ad consuita vestra", 13.ХІ.866 p. див.: Ph.Jaffe. Оp. cit. 2812. 11. Patrologia Latina.
CXIX. 979 Sq. 1015.
89Найобширніші інформації про участь київських богословів у релігійній полеміці з Римом див.: Поповъ
Андрей. Историко-литературный обзоръ древне-русскихъ полемическихъ сочиненій противъ латинянъ.. Москва, 1875.
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1121) про те, "як латиняни відпали від православної Соборної (Вселенської)
Церкви", цей ієрарх вичислив йому "єресі латинської віри". Митр. Никіфор І
також написав листа до князя Волинського Ярослава Святополковича, в якому
він радив йому бути обережним, бо ж "він сусідував з лядською землею, а ті
(ляхи, поляки), що в ній жили, прийняли латинське віровчення, а відтак
відступили від апостольської Церкви" (православної). У другій половині XII ст.
в Києві був написаний твір ченця Феодосія "Слово о Bєре крестьянской и
латинской", автор якого, засуджуючи "латинські єресі", тільки православіє
називає християнською вірою.
Правдиво стверджує М. Возняк, що давні київські "писання проти
латинян відзначаються тоном непримиренности"90.
У зв'язку з тим фактом, що Київ уже в X ст. включився (на стороні
православних) в релігійну полеміку з Римом, до речі буде згадати й про те, що
за того часу традиція патріарха Константинопільського Фотія (що визначив
догматичну основу поділу Вселенської Церкви на Церкву Православну й
Церкву Католицьку) була живою в Києві. Про це свідчить церковний "Устав
князя Володимира", в якому між іншим є свідчення Володимира Великого про
самого себе, про те, що він прийняв християнство від патріарха
Константинопільського (Царгородського) Фотія.91
Очевидно, що Володимира Великого не міг охрестити патріарх Фотій, бо
цей первоієрарх Візантійської Церкви помер у 891 p., тобто на 97 років раніше
перед охрещенням нашого володаря. Але якою б там не була причина того, що
цю вставку (що Володимира Великого нібито охрестив патріарх Фотій) додав
хтось із пізніших переписувачів "Уставу князя Володимира", факт залишається
фактом, що ім'я цього патріарха, як великого оборонця православної віри і, так
би мовити, символа православ’я, уже з давніх давен було в Україні оповите
таким ореолом, що йому навіть приписували охрещення Володимира Великого,
а це також оначає, що й охрещення українського народу.
Патріарх Фотій із свого боку в своєму посланні до Східних патріархів у
866 р. між іншим інформував, що Roussoi (русини) охрестилися в
Константинополі і взяли з собою (від патріарха Фотія) митрополита в свою
країну92.

90Михайло Возняк,, Історія української літератури. - Т. І. - Львів, 1920. - Стор. 96.
91„Устав князя Володимира" — це найстарша українська пам'ятка церковного права. Її автором вважаеться кн.
Володимир Великий головно на тій підставі, що в ній сам цей володар говорить про себе. Так, наприклад, він (у
цьому „Уставі") дає таке свідчення про себе: „Се азъ князь Василій, нарицаемы Володимиръ, сынъ Святославль,
внукъ Игоревъ, блаженныя княгини Ольгы" Далі каже, що він прийняв християнство „отъ Грецькаго царя и отъ
Фотія патріарха Царегородскаго". Але цей твір зберігся не в оригіналі, а в копії його — з XV століття, в якій
сказано, що вона є копією з кінця ХШ ст. Першу наукову аналізу більшості копій цього твору (а копії його
досить численні, а ще численнішою є наукова література про них) зробив проф. В. Бенешевич. Ця його праця
становить собою першу частину другого випуску його публікації „Пам'ятники древнерусскаго каноническаго
права" (Петербург, 1920).
92Текст цього послання патріарха Фотія див.: Migne J. P. Op. cit. Patrologia. - Graeca. CII. 724В.
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2) Історія хрещення України у світлі Володимирової імперської візи
Київської Руси.
Історія цивілізації свідчить, що те явище, яке тепер називається "західною
культурою", постало (в ранній добі Середньовіччя) в Західних країнах Європи
на ґрунті давньої грецької культури, а головно - на основі давньої "класичної",
дохристиянської філософії Coкрата, Платона та ін., а найбільше на ґрунті
філософії Арістотеля — "вчителя людства", як його називають історики
філософії.
За тих часів, коли Україна приймала християнство, західні країни Європи,
що були під владою германських народів, були досить примітивні, а цивілізував
їх ніхто інший, а тільки Греція. І саме тому патріарх Константинопільський
Фотій, засуджуючи римських єпископів і священиків за те, що вони в Болгарії у
966 році ширили "латинські єресі", а в цьому змушували болгарський народ
приймати "Filioque",скаже, що ці "люди вискочили з країни темноти, бо вони
прийшли із Заходу"93.
Оскільки християнство в Греції було прищеплене на ґрунті великої
грецької класичної культури (філософії, мистецтва й науки), то Візантія (Греція
за часів Середньовіччя) із самих своїх початків була джерелом християнської
культури для всього християнського світу. Саме тому і в Римській Церкві вся
головна церковна термінологія, включно із словами "Ecclesia" ("Церква") й
"рара" ("папа") є грецького походження. Це означає, що Рим не мав свого
(латинського) слова для означення Церкви. Так ось поняття про "грецьке
християнство" було невід'ємним від поняття про вершини розвитку
християнської культури. Торгівельні зв'язки із Візантією для кожного народу за
тих часів мали першорядне значення, бо Константинопіль був головним
світовим центром торгівлі.
Імператорський двір Візантії був тоді символом блиску, маєстату й потуги
всього світу; був це двір імператора з давньою, ще дохристиянською, традицією
"священного" ("augustus") володаря, недоступного для "смертних людей".
Могутньому німецькому володареві Карлові Великому навіть титул "Римського
імператора" та його корона не давали вдоволення, бо ж він не був споріднений з
імператорським домом Візантії, Саме тому він мріяв про те, щоб одружитися із
візантійською царицею Іриною. Але в цьому йому не пощастило: Ірина
передчасно в 802 році померла.
Імперські амбіції Володимира Великого під цим оглядом не були
меншими від амбіцій Карла Великого, коли він також хотів споріднитися із
недоступним домом імператорів Візантії. Але навіть Володимирова збройна
перемога над греками (здобуття грецького міста Херсонесу), після якої він
готовий був заключити мир із Візантією за умови, що грецька царівна Анна
вийде за нього замуж, — не здійснила б цих його планів, якщо б він не був
охрещений.
За часів Володимира Великого в Римі вже встигли закоренитися традиція
такого переконання, що папа був зверхником усіх тих християнських народів,
що були в церковній юрисдикції Риму. Претензії на право юрисдикції архиієрея
93У Фотіевому „Посланні до Східніх Патріархів". Текст його див.: Migne. Patrologia - Graeca СП. 724В.
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Риму на володіння Візантійсько-Римською імперією першим заявив папа
Миколай І, базуючись на тім "документі", що був відомий під назвою "Дар
Констянтина Сильвестрові94 і становив собою частину тих латинських
фабрикатів (числом понад сто), що ввійшли в збірник "Ісидорські Декреталії".
Тому що в цій латинській підрібці з початків IX ст. (яку аж до XVI ст. всі
християни, в тому числі й православні, вважали за автентичний історичний
документ) було сказано, що імператор Константин Великий (272-337)
подарував папі Римському Сильвестрові І (272-337) та всім його наслідникам
всю Візантійсько-Римську імперію та свій імператорський престіл і титул. Тому
що папа Миколай І перший з архиєреїв Риму познайомився із змістом
"Ісидорських Декреталіїв" узагалі й з "Даром Констянтина Сильвестрові"
зокрема, то він і був тим першим папою, що заявив претензію на "історичне
право" папи бути верховним володарем усіх тих християнських монархів, що
належали до Римського патріархату. Саме тому він вважав католицьких
монархів за васалів папи. Це була одна з тих головних причин, через які
болгарський цар Борис І (який після прийняття християнства з Візантії у 865
pоці, незабаром, бо вже в 866 р. перейшов був в юрисдикцію Риму, тому що
Візантія не хотіла надати Болгарії архиєпископа з правами церковної автономії)
870 року повернувся назад в юрисдикцію Константинопільського патріархату,
бо його киріях (первоієрарх) не вимагав, щоб будь-хто з володарів був його
васалом.
Державницький світогляд Володимира Великого та його імперська
ідеологія й політика належали до тих чинників, які абсолютно виключали
думку про можливість прийняття Києвом християнства з Риму. Володимир
Великий прийняв християнство не на те, щоб у висліді зміни віри стати васалем
іншого володаря — будь ним і сам папа Римський. Цілком навпаки: він
приймав християнство на те, що воно мало дати йому та його народові не
тільки правдиву віру та сцементувати всі племена в його великодержаві і в
такий спосіб скріпити його велетенську імперію (що охоплювала собою ввесь
Схід Європи), але й також скріпити його престиж-повагу суверенного монарха.
Хоч у наших літописах сказано, що Володимир Великий у зв'язку з своїм
рішенням охреститися й охрестити ввесь свій народ претрактував тільки з
грецьким імператором (про первоієрарха ж Константинопільського патріархату,
яким тоді був Миколай II Хризоверг, 983-996) у наших історичних документах
узагалі не згадується, усе ж таки немає таких літописних даних, на основі яких
можна було б твердити, що тодішній володар Візантії шляхом підпорядкування
Київської митрополії юрисдикції Константинопільської патріархії намагався
поширити свій політичний контроль і на самого Володимира Великого.
А втім візантійсько-римський імператор не міг підпорядкувати
Володимира Великого своєму авторитетові, бо Київська Русь, по-перше, була
великою потугою; по-друге ж, вона була великими просторами відділена від
Візантійсько-Римської імперії.
94„Donatio Constantini ad Sylvestrum". (його текст в англійському перекладі див.: Laffan R.D.G. Select Documents
of European History. 800-1492. - London, 1930).
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Які плани Володимира Великого були пов'язані з його рішенням
прийняти християнство з Греції і якою була його візія Київської Руси, як
майбутньої християнської імперії, — це стає ясним в світлі того історичного
документу, яким є слово "О законе и благодати" 95 — твір митрополита
Київського і Всієї Руси Іларіона (1051-1053). Цей ієрарх ("русин", як свідчать
літописи), Іларіон, що став митрополитом через 36 років після смерті
Володимира Великого, і що був добре ознайомлений з Володимировою
імперською візією християнської Київської Руси, у цьому своєму творі "О
законе и благодати", чи, точніше кажучи, в додатку до нього, яким є його
"Похвала кагану Владимеру"), ставить цього володаря Київської імперії нарівні
з візантійсько-римським імператором Константином Великим. І каже він, що як
під проводом цього імператора відбувся перший собор (перший Нікейський,
325 р.) Вселенської Церкви, так і отці (єпископи) в Києві на своїм соборах
нараджувалися спільно з Володимиром Великим, що був наслідником князів,
які були володарями не в якій-небудь маловідомій країні, а у великій "Землі
Руській".
Вичислюючи тих апостолів, що заснували великі Церкви-Патріархати,
митрополит Іларіон ставить Церкву імперської Київської Руси (за часів
Володимира Великого) нарівні з ними, а цього великого "кагана" він
представляє як рівноапостольного хрестителя цієї імперії.
У цьому творі митрополита Іларіона ясно віддзеркалена візантійська
традиція, згідно з якою в такій великодержаві, володарем якої є "великий каган"
96
(тобто великий цар-імператор), Церква мусить бути самостійною під
адміністративно-юрисдикційним оглядом. Цю, виражену митрополитом
Іларіоном, церковно-державну ідеологію посилював старий переказ (що згодом,
в 1113 році, був також включений у зміст Літопису Нестора) про те, що
благовістителем віри Христової в Україні був сам апостол Андрій
Первозванний, і що він поблагословив місце під Київ - одного з майбутніх
центрів християнства, міста "з багатьма церквами".
Цей переказ (який у самому принципі є таким самим історичним
документом, як, наприклад, переказ, в якому сказано, що християнство в Римі
прищепив апостол Петро) є важливим тому, що Церкви в тих країнах, де
проповідували апостоли Христові, мали право бути автокефальними
(самостійними) Церквами, а то навіть і патріархатами.
Традиція змагання Володимира Великого за незалежність (від
закордонних церковних авторитетів) Церкви Київської Руси дедалі більше, і то
дуже скоро, підґрунтовувалася історично, і вже в початках XII ст. в київській
Палеї97 було сказано ось що: "І хай буде відомо всім народам і всім людям, що
руський язик (народ) ні звідки не прийняв цієї святої віри (християнської), і
руське письмо (кирилівське) ніким не було показане (русинам) тільки самим
95Повний текст (кириличний) цього твору, яким користуємося, походить з такого джерела: Н. Розов,
„Синодальный список сочинений Илариона, русского писателя XI в." // Журн. „SIavia". - Rocnik XXXII. - Praha,
1963.
96„Каган" — з турко-татарського „каган", що походить з китайського „ке" („великий") + „kuan" („правитель").
Див.: Vassmer М. Op. cit.
973 грецького слова „раїаіа" (від „paleos" — старий) — „стародавні книги", книги про християнську старовину.
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Богом Вседержителем...".
Тому що ті патріархати, з яких інші народи приймали християнство,
підпорядковували Церкви новоохрещених народів своїй юрисдикції, той
аргумент (що християнство дала Україні не котрась із закордонних Церков —
наприклад, візантійська, римська, чи яка-небудь інша, а що віру Христову
"русинам" об'явив сам Бог ), подібно як і переказ про проповідування Андреєм
Первозванним віри Христової в Україні, мав підґрунтовувати змагання Києва за
унезалежнення Церкви Київської Руси від чужих (закордонних) Церковних
властей.
3) Християнсько-культурний аспект мотивів прийняття Україною
християнства з Візантії.
Підготовляючись до прийняття християнства, Володимир Великий і
українська провідна верства в Києві були свідками того факту, що тодішня
Болгарія завдяки прийняттю у 865 році християнства з Візантії скорими
темпами піднеслася на такий високий християнський і національний рівень
культури, впорівень з якою культура тих слов'янських народів, що прийняли
християнство з Риму, була на дуже низькому рівні.
І так, наприклад, у Римі ще далі було закорінене "пілатництво" 98 — таке
переконання, що, мовляв, сам Бог призначив для Церкви тільки три "священні
мови" — гебрейську, грецьку й латинську. І Рим тому не дозволяв у своєму
патріархаті правити богослужіння жодною іншою мовою, а тільки
латинською.99
Патріарх Фотій перший в історії християнства виступив проти
"пілатництва", що становило собою "триязичну єресь" (бо воно суперечило Св.
Письму - І Коринт. 14:2-20).100 І він, висилаючи своїх учнів — свв. Кирила (в
мирі — Констянтина) і Мефодія на християнську місію до слов'ян (найперше в
Моравію у 863 pоці), доручив їм правити там богослужіння слов'янською
мовою. Св. Кирило створив окрему азбуку для слов'ян, і разом із своїм братом
( Мефодієм переклав (з грецької мови) літургійні книги "слов'янською мовою".
Цією мовою фактично була старо-церковно-слов'янська мова, яка постала в
такий спосіб, що свв. Кирило й Мефодій пристосували діалект македонців з
околиць міста Солуня для богослужбового вжитку.
Коли болгари прийняли християнство з Греції, учні свв. Кирила й
Мефодія, маючи слов'янське письмо, створене св. Кирилом, почали ширити там
православ’я старо-церковно-слов'янською ("старослов'янською") мовою, що
тоді була більше, ніж тепер, зрозумілою всім слов'янським народам, й
98Пілат звелів зробити напис на хресті, на якому був розп'ятий Христос, тільки трьома мовами: гебрейською,
грецькою й латинською.
99У своєму посланні „Industriae tuae", датованим червнем 880 року, до моравського князя Святоплука
(Святополка) папа Іван VIII (872-882) заявив, що „Бог створив три головні мови — гебрейську, грецьку й
латинську... Ми наказуємо..., щоб в усіх церквах твоєї країни, для більшого богопочитання, Євангелію читали
перше по-латинському, а вже лиш після того з’ясовували її тим людям, які не розуміють латинської мови".
(Текст цього послання див.: Migne J. P. Оp. cit. -Patrologia Latina. -CXXHI. - 905D і 906D).
100Докладніше про „пілатництво" („триязичну єресь"), яке в Греції також підтримували „ігнатіяни" —
прихильники патріарха Ігнатія, Фотіевого противника й суперника, див.: Огієнко І. Констянтин і Мефодій. Варшава, 1927-28; Огієнко І. Повстання азбуки й літературної мови в слов'ян. - Варшава, 1937.
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засновували слов'янські школи. Болгари почали перекладати цією мовою не
тільки грецькі богослужбові книги, а також і багато тих творів — релігійних,
літературних, історичних, наукових, філософських й ін., що становили великі
духовні скарби християнської Греції. Наслідуючи приклад греків, болгари
почали дуже скоро розвивати та збагачувати й свою національну культуру, а,
зокрема, й писати свої національні хроніки (літописи) на зразок грецьких
хронік. І незабаром, вже за часів царя Симеона (893-927), настала т. зв. "Золота
доба" в історії культури християнської Болгарії.
Володимир Великий, готуючись до прийняття християнства, мусів бути
свідомим того, що із всіх цих духовних скарбів культури християнської Греції
він міг скористатися через Болгарію писані старо-церковно-слов'янською
мовою й слов'янським письмом книги. І справді, прийнявши християнство, Київ
почав проваджувати книги з Болгарії, творити на ґрунті старо-церковнослов'янської мови свою національну "книжну (літературну) мову" і писати нею
християнські твори, українські літописи і т. ін., а також твори літературні, серед
них і "Слово о полку Ігореві" (з 1187 р.) — твір, що належить до найбільших
досягнень Європи в ланці середньовічної літератури.
У Польщі ж, що прийняла християнство з Риму, слово було аж до XVI ст.
закуте в "мертву" латину. Тим першим польським письменником, що почав
писати своєю рідною мовою, а не латиною, був протестант М. Рей (1505-1569).
4) Початки емансипації Української Церкви.
Той факт, що Володимир Великий прийняв християнство від
Константинопільського патріархату не означає, що він під політичним оглядом
був грекофілом. Війна між Києвом і Константинополем, що почалася походом
київського князя Аскольда на Візантію у 860 році, стала майже хронічною.
Як свідчить Літопис Нестора, Олег (наслідник Аскольда), "великий князь
Руський", також ходив походом в 907 році на Візантію, яку він розгромив, а в
911 році підписав з греками корисний для Київської Руси договір. Його
наслідник, Ігор (914-945), продовжував цю традицію Києва - походи на
Константинопіль, але його похід на Візантію, що почався в 941 році, був
нещасливий. Внаслідок своєї перемоги греки в 944 році продиктували Ігореві
некорисні для Київської Руси умови миру.
За часів Святослава (945-972), сина Ігоря й Ольги, почався між Києвом і
Константинополем конфлікт через те, що одна й друга сторони намагалися
підпорядкувати собі Болгарію. Святослав перший раз напав у 968 році на
Болгарію (чи, точніше кажучи - на Східну Болгарію, яку він переміг).
Змушений після того повернутися до Києва, щоб оборонити його перед
наступом печенізької орди, він другий раз напав у 971 році на Східну Болгарію
і тут після своєї перемоги над болгарами він розбив ще й грецьке військо, бо
Візантійсько-Римська імперія планувала також інвазію на східні території
Болгарії. Болгарський цар Симеон (893-927), вихований у Константинополі, був
високоосвіченою людиною. Крім того він пізнав грецьку державну й церковну
політику та військову стратегію, що згодом уможливило йому не тільки
розвинути культуру Болгарії до високого рівня, але й успішно боротися з
91

греками в обороні Болгарського Царства.
Його син, цар Петро (927-969), який, як і його батько, знав, що Болгарія
не могла говорити про коекзистенцію з Візантійсько-Римською імперією
інакше, як тільки із становища сили, перш за все напав на греків, і не тільки
змусив їх звільнити Болгарську Церкву з-під юрисдикції патріарха
Константинопільського й надати їй автокефалію, але й також повищити її до
статуса патріархату. Першим її патріархом був (мабуть, з 932 року) Дем’ян,
престольним містом якого був Доростоль (на східній території Болгарії).
Коли великий князь Київський Святослав Ігоревич завоював у 971 році
царство Східної Болгарії і встановив собі столицю в місті Преславі (в київських
літописах воно відоме під зукраїнізованою назвою "Переяславець"), він, між
іншим, здобув там і Доростоль — престольне місто патріарха Болгарії. Це
означає, що факт змагання болгарських царів за унезалежнення їхньої Церкви
від закордонних церковних авторитетів був йому відомий. Тому що Святослав
не був християнином, справа Болгарської Церкви могла його цікавити тільки у
зв'язку з державницькою політикою. Християнство ж саме собою не було йому
чужим, бо його мати Ольга була християнкою. Якими були б взаємини
Святослава з патріархом Болгарії, якщо б цей володар Київської Руси включив
царство Східної Болгарії в Київську Русь, — годі сказати.
Велика грецька армія під проводом володаря Візантійсько-Римської
імперії Івана І Зіміска101 в 972 році напала на царство Східної Болгарії — під
кличем "визволення" її та "покарання скіфів" 102 за скривдження Болгарії.
Святослав, переможений греками, уступив із цієї країни, а ВізантійськоРимська імперія окупувала її й зліквідувала не тільки її державність полонила
східноболгарського царя Бориса II (969-972), але й скасували Болгарський
патріархат. Константинопіль у 972 році здеградував цю Церкву до статусу
однієї з архиєпископій Візантійської Церкви.
Володимир Великий (980-1015), який був вихований в атмосфері традиції
боротьби Київської Руси із Візантійсько-Римською імперією, з якою ще не так
давно воював його батько - Святослав Ігоревич, був свідком ліквідації
автокефалії Болгарської Церкви та скасування її статусу патріархату
Візантійською Церквою. Він був також свідком важкої боротьби царства
Західної Болгарії під проводом царя Самуїла Шишмановича (978-1014) із
Візантійсько-Римською імперією. У висліді цієї боротьби цей болгарський
володар визволив Східну Болгарію з-під грецької окупації, унезалежнив
Болгарську церкву від юрисдикції патріарха Константинопільського й
проголосив її Болгарським патріархатом (з патріаршим престолом у місті
Охриді), незважаючи на те, що Візантійська церква вважала церковну
автокефалію Болгарії як неканонічну.
Історична згадка про те, що цар Самуїл у плані свого реваншу проти
Візантійської Церкви звернувся був до Риму з проханням, щоб папа визнав
автокефалію Болгарської церкви та її статус патріархату, а також щоб він
"затвердив" царський титул цього монарха Болгарії, має характер легенди. По101Він царював спільно з імператором Василем II (963-969).
102„Скіфами" давні греки називали населення України.
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перше, ця згадка (і то досить "глуха") появилася дуже пізно (щойно в початках
XIII ст.) — в листуванні болгарського царя Івана Калояна з папою Інокентієм
III (1198-1215). Але в цьому їхньому листуванні немає відповіді на питання, як
до цього прохання царя Самуїла поставився Рим. (Обширні й удокументовані
інформації про цю справу див.: Цухлевъ Д. История на болгарската церква. - Т.
І. - София, 1911). Ті люди, які через два століття після смерті царя Самуїла
створили таку легенду, що цей володар Болгарії звертався до Риму з проханням,
щоб той визнав автокефалію Болгарської церкви, як видно проочили той факт,
що Римська церква за того часу вже в принципі поборювала ідею автокефалії
церкви будь-котрого народу. Почавши з часів папи Миколая І, Римський
Патріархат заявив претензії на право своєї юрисдикції навіть над усіма старими
патріархатами
(Антіохійським,
Єрусалимським,
Олександрійським
і
Константинопільським).
Як болгарський цар Борис І раніш напав на Візантійсько-Римську імперію
і вже тільки після перемоги над нею прийняв із усім своїм народом хрещення з
Візантійської Церкви, так і Володимир Великий перед своїм охрещенням почав
пертрактації з Константинополем із становища своєї сили. Літопис Нестора
свідчить, що Володимир, готуючись до прийняття християнства від
Візантійської церкви, перш за все напав на грецьке місто Херсонес (Корсунь),
здобув його, зруйнував та погрозив такою долею й самому Константинополеві,
якщо б володар Візантійсько-Римської імперії Василій II ( 963-1025) відмовився
віддати за нього свою сестру — царівну Анну.
Тому що ті люди, які не були охрещені, формально означувалися греками
як "варвари", причина заяви імператора Василія II Болгароктона, що він не
видасть царівни Анни замуж за нього, якщо він перед тим не охреститься, була
самозрозумілою. І також самозрозумілим був той факт, що цей імператор не
уявляв собі церковного статусу русичів, яких греки називали Skyeoi, а рідше (і
вже лиш пізніше) — Rossoi чи Roussoi, інакше, як тільки підпорядкування їх
грецьким єпископам — в юрисдикції патріарха Константинопільського, яким
тоді був Николай II Хрисоверг (983-996).
Такі самі плани були в Константинополі і у відношенні до Болгарії —
після охрещення її. Коли цар Борис прийняв із всім своїм народом
християнство, з Констянтинополя прислали йому грецьких єпископів, і кожен з
них безпосередньо підлягав первоієрархові Візантійської церкви. Домагання ж
царя Бориса І, щоб патріарх Константинопільський надав Болгарії правлячого
крайового ієрарха принаймні в сані архиєпископа, та ще й з правом автономії,
було Візантійською Церквою полагоджене позитивно значно пізніше — аж в
870 pоці, і то лише під тиском того факту, що цар Борис І, щоб зробити пресію
на Константинопіль, у 886 р. перейшов у юрисдикцію папи Римського Николая
І.
Володарі Візантійсько-Римської імперії й Константинопільська патріархія
вважали, що вони погодилися надати десь коло 932 року Болгарській Церкві не
тільки право автокефалії, але й статус патріархату (це був так званий
Доростольський патріархат) під тиском мілітарної сили болгарського царя
Петра (Симеонового сина), а тому вони (греки) вважали цю свою уступку
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болгарам за неправосильну. Відтак при першій нагоді (після розгрому царства
Східної Болгарії в 972 році) вони перейменували цей патріархат в Болгарську
архиєпископію — в юрисдикції патріарха Константинопільського Василія І.
Цей Болгарський (Охридський) патріархат, заснований проти волі
Константинополя, також існував не довго. Імператор Василій II, розгромивши
Болгарію в 1018 pоці, ліквідував цей Болгарський патріархат, і знову
здеградував цю Церкву до статусу архиєпископії в юрисдикції
Константинополя. Візантійсько-Римська імперія тим разом розправилася із
Болгарією та з її Охридським патріархатом так жорстоко, що самі греки
прозвали Василія II "Болгароктоном" ("Болгаровбивцею").
Пересправи Володимира Великого з імператором Василієм II
Болгаровбивцем у справі ієрархії охрещеної Київської Руси та її юрисдикції не
засвідчені жодними історичними документами. Але той додаток до твору
митрополита Іларіона "О законе и благодати", яким є "Похвала кагану
Владимеру", свідчить про те, що Володимир Великий ставив Церкву Київської
Руси нарівні з найбільшими Церквами того часу — з Константинопільським,
Римським та Олександрійським патріархатами. Зміст цього твору митрополита
Іларіона, написаного між 1050-1053 роками, тобто через 35 чи 38 років після
смерті Володимира Великого, свідчить, що цьому володареві була чужою й
несприємливою ідея залежностиі Церкви Київської Руси від Церкви іншого
народу — наприклад, народу грецького (Візантії), італійського (Риму) чи
якогось іншого. У світлі цієї церковно-політичної ідеології Володимира
Великого стає ясно, що його зудар з імператором Василієм II, який
християнізацію нехристиянських народів ("варварів") трактував як засіб
підкорення їх владі Константинополя, був неуникнимою необхідністю.
Вислідом цього зудару, а також і одним з доказів його, був той факт, що не
тільки за часів Володимира Великого, але й навіть пізніше — аж 1037 року — в
Києві не було митрополита. Чи Константинопільська патріархія протягом тих
49 років (від 988 по 1037 рік) відмовлялася присилати митрополита в столичний
город Київської Руси, чи Володимир Великий та його наслідник, Ярослав
Мудрий, не дозволяли Константинополеві прислати митрополита до Києва, —
це таке питання, на яке документи того часу відповіді не дають. Також не дають
вони відповіді на питання, чому не в столиці Київської Руси, а в Переяславі
(майже 100 кілометрів від Києва) резидували митрополити аж до 1037 року.
У деяких літописах сказано, що за часів Володимира Великого були (в
Переяславі) такі "митрополити" (в порядку хронологічної черговости): Михаїл,
Леон та Іoaн. Звичайно, це були греки. Але чи були це ієрархи в сані
митрополитів, чи може тільки рядові єпископи з правами крайових правлячих
архиієреїв, — це також питання. Деякі літописці титулують їх
"митрополитами"; деякі не кажуть, які були їх титули. Літописець Нестор у
своєму творі (написаному перед 1091 р.) "Житіє Феодосія" титулує правлячого
архиієрея Київської Руси (в Переяславі) "архимандрит всія Руси".
Тому що в Києві не було митрополита аж до 1037 pоку, згадка в деяких
літописах про те, що митрополит Леон прибув до Києва в 991 році (через три
роки після охрещення населення цього міста), не може свідчити ні про що інше,
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а тільки про відвідини цього грецького ієрарха в Києві. Але чи він прибув з
Константинополя до Києва на переговори з Володимиром Великим, щоб після
цього назад повернутися до Греції, чи може він резидував у Переяславі, а до
Києва приїжджав тільки на канонічну візитацію, — на це питання немає
відповіді в історичних джерелах того часу.
Усі ці загадкові факти евентуально можна вважати за такі явища, які
свідчать про незалежницькі тенденції в церковній політиці Володимира
Великого.
З уваги на те, що Візантійська Церква (подібно як і Церква Римська)
традиційно не надавала ієрарха в сані митрополита тому народові, що приймав
християнство з Константинополя, або з Риму, треба сказати, що факт надання
(Константинопільською патріархією) Церкві Київської Руси статусу митрополії
був безпрецедентним явищем у дотогочасній історії християнізування народів
поза межами Візантійсько-Римської імперії.
Надання їй статуса митрополії (яка de facto була автономною) було,
очевидно, вислідом компромісного полагодження конфлікту між Володимиром
Великим, який прагнув до юрисдикційно-адміністративного унезалежнення
Церкви Київської Руси від закордонних церковних авторитетів, і
Константинопільською патріархією, що намагалася спаралізувати ті
Володимирові плани, які він лишив у спадок своєму безпосередньому
наслідникові на престолі в Києві — Ярославові Мудрому.
Перше достовірне свідчення про той факт, що Візантійська церква надала
Церкві Київської Руси статус митрополії, появилося щойно в 1039 році — в
Початковому Київському Літописі. Автор цього літопису 1039 р. занотував:
"Въ лъто 6547 (1037) священа бысть церквы святыя Богородиця, юже
созда Володимеръ, отець Ярославль, митрополитом Феопемптом".
Це значить, що присланий з Константинополя архиієрей Феопемптвліті в
1037 році освятив цю церкву в Києві — за часів Ярослава Мудрого (1015-1054).
Цей ієрарх у сані митрополита вже резидував у Києві (а не в Переяславі).
Але ця компромісна уступка з боку Константинополя не могла
задовольнити провідну верству Києва, яка не тільки хотіла бачити Київську
митрополію автокефальною церквою, але й також очікувала нагоди для
обсадження первоієраршого престолу в Києві ієрархом-українцем.
Нагодою для цього був факт появи такого високоосвіченого богословапатріота, яким був отець Іларіон — священик церкви Свв. Апостолів у
Берестові (поблизу Києва), про якого Початковий Київський Літопис каже, що
був він "муж благъ книженъ и постникъ". Перший Києво-Печерський Літопис
інформує, що "въ лето 6559 (1051) постави Ярославъ Ларіона митрополитом
Русина въ святъй Софьи, собравъ епископы".
Поставлення єпископами (з доручення Ярослава Мудрого) Іларіона
первоієрархом Київської Митрополії без порозуміння із закордонним
церковним авторитетом (яким для Київської Руси до того часу була
Константинопільська патріархія) було актом здійснення ідеї автокефалії Церкви
Київської Руси, ідеологом якої був митрополит Іларіон.
Прийняття Києвом християнства з Греції не тільки не шкодило
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здійсненню ідеї автокефалії Української Церкви, а навпаки — воно цю ідею ще
й скріплювало. Йдеться про те, що ніщо інше, а тільки Візантія була колискою
такої традиції, що в тій державі, в якій володарем був "цар", Церква мусіла бути
автокефальною. У зв'язку з цим треба підкреслити той факт, що Ярослав
Мудрий був першим володарем імперської Київської Руси, що почав
титулуватися "царем"103.
Інформуючи про смерть Ярослава Мудрого (f 1054), Перший КиєвоПечерський Літопис уже не згадує про митрополита Іларіона. Це значить, що з
моментом смерті цього царя настав кінець несповнолітній самостійності
Української Церкви (1051-1053), і що в 1054 році митрополичий престіл у Києві
був необсаджений. У цьому літописі сказано, що на другий рік (це б то 1055-й)
до Києва вже прибув з Константинополя митрополит Єфрем104.
Візантійська Церква скористала з боротьби, яка почалася між синами
Ярослава Мудрого після його смерті, і з допомогою місцевих єпископів греків
(у Київській митрополії) вона знову підпорядкувала цю Церкву юрисдикції
патріарха Константинопільського. Грекам у цьому сприяв і той факт, що
Із'яслав І (1054-1078), наслідник Ярослава Мудрого на престолі в Києві, рівнем
своїх здібностей і обсягом зацікавлень цілком не відповідав тому становищу,
яке він займав.
Самостійність Української Церкви була відновлена в 1147 році. Сталося
це за часів володаря Київської Руси Із'яслава ІІ (1146-1154) 105, який звелів
єпископам поставити митрополитом Клима Смолятича — без порозуміння з
Константинополем. Лаврентієвський Літопис інформує про це так: "Въ лето
6655 (1147) Изяславъ постави митрополита Клима, калу-гера 106 з русина, особь
съ шетью107 з епископы, месяца іюля въ 27, на память святого Пантелеймона".
Іпатський Літопис до своєї вістки в цій справі — "Въ тоже лъто постави
Изяслав митрополитомъ Клима Смолятича, выведъ изъ Заруба" 108 — додає
характеристику цього ієрарха, кажучи, що це був "книжникъ и философъ такъ,
яко же въ руской земли не бяшеть".
На елекційному соборі єпископів у Києві, що відбувся під проводом
103Старо-латинський термін „caesar" (у грецькій вимові „kaisar") південні слов'яни вимовляли як „царь". А
першим слов'янським володарем, що титулувався „царем", був перший християнський володар Болгарії Борис І
(852-888). Той факт, що Ярослав Мудрий титулювався царем був відкритий після Другої світової війни — під
час реставрації собору Св. Софії в Києві. Після усунення пізніших нашарувань тинку й фарби на стінах у цій
святині дослідники знайшли там давні написи, а між ними й напис з XI століття: дату смерті Ярослава Мудрого
і його титул — „цар". Див.: Висоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской. По граффити XI-XVII
веков". - Київ, 1976.
104Деякі католицькі історики, а між ними й дехто з істориків-українців (дивись, наприклад, Степан
Томашівський „Історія Церкви на Україні" (Жовква, 1932) і PaulYuzyk «The Ukrainian Greek Orthodox Church of
Canada» (Ottawa, 1981), інформуючи, що під актом анафеми патріарха Константинопільського Михаїла
Керуларія проти Римської Церкви (20 липня 1054 р.) не було підпису митрополита Київського, натякують, що
Київська митрополія, мовляв, не виступила проти Риму. У дійсності ж було воно так, що рік 1054-ий був тим
роком, коли в Києві не було митрополита. А коли на другий рік митрополит туди приїхав, то був ним
митрополит Єфрем (грек), якого прислав патріарх Михаїл Керуларій .
105Іпатський Літопис інформує, що цей володар титулював себе „царем".
106„Калугеръ" і „калогеръ" — монах (з грецького „kalogeros). Старе діалектичне слово „калагирь" означало
духовну особу взагалі.
107Має бути: „съ шестью".
108Зарубський манастир на Київщині.
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найстаршого по катедрі — єпископа Чернігівського Онуфрія 109 (який був там
головним речником самостійності Київської митрополії) тільки два архиієреї —
єпископ Смоленський Мануїл і єпископ Новгородський Нифонт — намагалися
доказувати, що канони забороняли вибирати митрополита (для Києва і всієї
Руси) без дозволу патріарха Константинопільського110.
Коли після смерті Із'яслава ІІ (f 1154) на Київському престолі утвердився
його суперник — князь Суздальський Юрій Долгорукий (1155-1157),
прихильник грецької церковної партії в Київській Русі, він в 1155 році усунув
Клима Смолятича з митрополичого престолу, а на його місце в 1156 році
спровадив з Константинополя митрополита Констянтина. І він — разом з
єпископом Полоцьким Нифонтом (греком) і єпископом Смоленським Мануїлом
(єпископа Новгородського Нифонта тоді вже не було в живих) — викляв князя
Із'яслава II та митрополита Клима Смолятича.
Намаганню Візантії повалити самостійність Київської митрополії тим
разом сприяли княжі усобиці — внутрішня боротьба між удільними князями.
Це була збройна боротьба між володарями автономних волостей Київської
Руси, в якій після смерті великого князя Володимира Мономаха (1113-1125)
центральна влада в Києві стала такою ослабленою, що вона фактично вже не
мала жодного значення.
Той факт, що ідея церковної самостійності, як видно, почалася в Києві
зароджуватися ще за часів Володимира Великого, і була практично здійснена
його наслідником Ярославом Мудрим, був однією із невід'ємних і важливих
прикмет характеру початків християнізації Київської Руси. Цей факт свідчить
про те, що Володимир Великий, готуючись до охрещення Києва і всієї своєї
імперії, шукав правдивої віри, але він не шукав закордонних церковних
властей, щоб віддати під їхню повну контролю Церкву своєї великодержави.
5. Берестейська Унія і відновлення православної ієрархії
під польською займанщиною
1) Передісторія Берестейської Унії.
Тим першим православним ієрархом, який найбільше заслужився для
справи оборони Української Церкви перед утиском її польською владою (яка
далі вважала, що православних українців і білорусів "зобов'язувала"
Флорентійська Унія) був митрополит Київський і Галицький 111 Йосиф II Солтан
(1507-1522). Але його успіхи в цій справі не могли мати виглядів на подальшу
мету, бо доля Православної Церкви під католицькою владою королів Польщі,
що одночасно були володарями Великого Князівства Литовського, була
109Іпатський Літопис інформує, що собор, який вибрав Клима Смолятича митрополитом складався із п'ятьох
єпископів, а Лаврентійський Літопис каже, що з шістьох.
110Можливо, що якщо не обидва вони, то принаймні один з них був греком. Такий висновок можна зробити з
інформацій Іпатського літопису про дискусії єпископів на цьому соборі в Києві — в липні 1147 р.
111Йосиф II Солтан був тим першим митрополитом, який до титулу „Київський" додав титул „Галицький".
Поступив він так на тій підставі, що Галичина мала (за дозволом Констянтинопільської Патріархії) свою окрему
(незалежну від Києва) митрополію — перший раз у 1303-1341 pp.), а другий раз у 1371-1401 pp.
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заздалегідь вирішена по лінії католицьких інтересів Польщі.
Коли Велике Князівство Литовське (а з ним і всі українські та білоруські
землі) були актом політичної Люблінської Унії (1569 р.) включені в державний
організм Польщі, то здійснення пляну ліквідації Православної Церкви в цій
католицькій державі було вже справою недалекого часу.
Поруч зовнішніх утисків на православних русинів (шляхом різного роду
обмежень їхніх прав) польська влада повела наступ на їхню Церкву також
шляхом її внутрішнього розкладання, зокрема через розкладання її ієрархії під
моральним оглядом. Польські королі послужилися для цього своїм "правом
патронату" (правом нібито "опіки" над Церквою), а в цьому переважно в
ділянці інвеститури — свого права затверджувати або ж не затверджувати
кандидатів на єпископів та надавати їм церковні маєтки або ж не надавати їх.
У відношенні до православних священиків місцеві шляхтичі, власники
великих фільварків, були т. зв. "коляторами", тобто тими функціонерами, які
мали право прийняти або не прийняти на парафію даного священика. Відтак
священики фактично підлягали шляхті, а не своїм єпископам.
Щоб ослабити Православну Церкву в її нутрі, польські королі
затверджували переважно таких кандидатів на православних єпископів, які
добивалися цих становищ non propter Jesu sed propter еsu 112. Єпископів такого
типу не трудно було польській владі перевести в ту унію, що була проголошена
актом унійного собору, що відбувся в місті Бересті (на Волині) в днях 6-10
жовтня 1596 року. Унію з Римом там проголосили такі ієрархи Київської
митрополії: митрополит Михаїл Рогоза, єпископ Володимирський (на Волині);
Іпатій Потій, єпископ Луцький (на Волині); Кирило Терлецький, єпископ
Холмський; Діонісій Збіруйський, єпископ Пінський (на Поліссі); Іван Гоголь
та архиєпископ Полоцький (на Білорусі) Гермоген.
В унію не перейшли тільки ієрархи Галичини: єпископ Львівський Гедеон
Балабан та єпископ Перемиський Михаїл Копистенський. Одночасно, в днях 610 жовтня (1596 р.), там таки (в Бересті) відбувся й православний антиунійний
(протестаційний) собор Київської митрополії під проводом протосинкела
(екзарха з повновластями патріарха) Никифора з Констянтинопільського
Патріархату — з участю протосинкела Кирила Лукаріса (з Олександрійського
Патріархату), українських єпископів Гедеона Балабана й Михаїла
Копистенського, митрополита Сербського Луки, кількох архимандритів під
проводом архимандрита Києво-Печерської Лаври Никифора Тура, воєводи
Київського князя Констянтина Острозького, 23 руських послів на сейм
(шляхетський парламент Польщі), представники 14 церковних братств і
багатьох представників парафіяльного духовенства.
Православний антиунійний собор у Бересті ще перед закінченням
унійного собору, що одночасно відбувався в цьому місті, вислав до короля
Сигізмунда III депутацію з інструкцією, в якій цей православний собор подав
такі причини, які не дозволяють русинам визнати акт Берестейської Унії:
Руська Церква становить собою тільки частину Східної Церкви і вона від
600 років є залежною від Царгородського (Констянтинопільського) патріарха,
112У вільному перекладі: „не для Ісуса, а для хліба куса".
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отже не годиться відступати від патріарха, а приймати Унію без його дозволу і,
до того ж, ще й на партикулярному (а не на вселенському) синоді (соборі).
Православні русини не мають довіри до тих єпископів, які отримали (від
польської влади) припоручення заключити Унію.
Православні русини не можуть з'єднатися із Західною (Римською)
Церквою, яка вважає Папу за найвищого голову Церкви Христової, бо Східна
Церква за Найвищого Голову Церкви Христової має самого Христа-Бога.
Папська Церква в багатьох відношеннях відрізняється від Східної Церкви
віровченням ("наукою") й обрядами. Ті різниці не можуть бути усунуті
партикулярним синодом (у Бересті)113.
Коли ж унійний собор у Бересті проголосив (9 жовтня 1596 р.) акт Унії, а
всім тим православним русинам (українцям і білорусинам), які відмовилися
прийняти Унію, проголосив анафему (церковне прокляття), православний
антиунійний собор у Бересті у відповідь на це проголосив свій акт, в якому
було сказано, що ті руські владики, які прийняли Унію, зрадили свою присягу,
якою вони зобов'язалися повинуватися Констянтинополю, і що вони
провинилися проти канонів II, IV й VI Вселенських Соборів, бо ж вони,
переходячи на сторону чужого патріарха (папи), який, згідно з постановами цих
(Вселенських) Соборів, не є вищим за патріарха Царгородського, тим самим
прийняли все те (віровчення й обряди), чим Західна Церква відрізняється від
Церкви Східної. Отже, првославні русини "вважають їх негідними тих
єпископських достоїнств, які вони досі мали, а тому тепер вони (православні
русини) відбирають їх (єпископські достоїнства) від них"114.
Щоб "доказати", що на православному антиунійному соборі в Бересті
нібито "не було" уповноваженого представника патріарха Констянтинопільського (в юрисдикції якого була Київська митрополія), і твердити,
що цей патріарх, мовляв, формально не запротестував проти переведення цієї
митрополії в унію, польська влада заявила, що патріарші уповноваження
протисинкела Никифора були "підроблені", а при цьому ще й проголосила його
"турецьким шпигуном". На підставі цих денунціацій поляки арештували його й
запроторили у в’язницю, з якої живим він уже не вийшов.
Католицький єпископ Едвард Ліковський, чільний польський дослідник
історії Берестейської Унії, цілком оправдано присвятив свою монографію темі
"Пам'яті короля Сигізмунда III, великого канцлера коронного Яна Замойського,
кардинала Бернарда Мацейовського, митрополита Іпатія Потія 115 і єпископа
Кирила Терлецького — головних творців Берестейської Унії"116.
Польський король, швед Сигізмунд ІІІ Ваза (1586-1632), користувався
своєю владою для переведення Київської митрополії в унію тому, що він під
113Текст цих аргументів православного антиунійного Берестейського Собору э 1596 р. тут поданий скорочено з
такого джерела: „Архивъ Юго-Западной Россіи. Том І: „Документы обясняющіе Исторію Западно-русского
края". (С.-Петербургъ, 1865). Стор. 507 і далі.
114Про зміст вищезгданого акту православного антиунійного Берестейського Собору див.: Likowski Е.. Op. cit.
- С. 1447.
115Уніатським митрополитом він став щойно в 1599 р. (і був ним до 1613 р.) після смерті першого уніатського
митрополита Михаїла Рогози (1596-1599).
116Edward Likowski, btskup-sufragan poznański, „Unia Brzeska, 1596" (Poznań, 1896).
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впливом єзуїтів був одержимий ідеєю ширення католицизму. Великий канцлер
коронний (ніби "прем'єр" Польщі) Ян Замойський (1541-1605) послужився
силою свого державного апарату для переведення українців і білорусів у
католицтво переважно з державних національно-політичних мотивів. З тим,
щоб в такий спосіб асимілювати їх і не мати опісля сумніву щодо їхньої
лояльності до Польщі. Єпископ Володимирський і Берестейський Іпатій Потій і
єпископ Луцький Кирило Терлецький (які перейшли в унію переважно тому,
що в Польщі значно вигідніше було бути уніатським єпископом, ніж єпископом
православним) були серед єпископату Київської митрополії ініціаторами й
головними промоторами унії, а їхнім найближчим менторомі духовним
покровителем був польський кардинал Бернад Мацейовський — їхній сусід на
Волині: він був римо-католицьким єпископому Луцьку.
Архітектом-теоретиком цієї унії був найвизначніший в Польщі того часу
єзуїт і діяч-патріот Пйотр Скарга (1536-1612). Теоретичний грунт під унію для
кандидатів на уніатів він підготовив своєю працею "Про єдність Церкви Божої
під одним пастирем" (папою),117 в якій він першим почав доказувати
православним русинам, що тоді, коли Київська Русь приймала християнство з
Греції, Грецька Церква (Констянтинопільський Патріархат), мовляв, "ще
визнавала" папу Римського за свого верховного ієрарха, бо, — твердив він, —
то ще не було поділу Церкви Христової. Він також був першим теоретикомоборонцем цієї унії.118 А перші головні руські апологети Унії обмежилися тим,
що перекладали полемічні твори цього свого вчителя119.
Акт Берестейської Унії (яким були 33 Артикули120), запроектований
єпископом Іпатієм Потієм і єпископом Кирилом Терлецьким ще в 1595 р. (і їм
того ж року дав своє placet папа Клемент VІІI) є головним католицьким доказом
того факту, що ця Унія була вислідом польсько-католицького переслідування
православних русинів.
І так, наприклад, в Артикулі 10-му переходячі в унію єпископи просять,
щоб польський король відновив Київській митрополії її історичне право
вибирати собі таких кандидатів на єпископів, яких сама вона вважає за гідних
цього сану. Це значить, що вони просять, щоб польський король скасував
закон, яким він відібрав у Київської митрополії це право, і завів такий закон,
силою якого вибір кандидатів на єпископів залежав від польської влади.
В Артикулі 18-му вони просять, щоб король скасував той державний
закон, силою якого церковні маєтки русинів були віддані в розпорядження
польських "старостів" (адміністрації окружних урядів).
В Артикулі 22-му вони просять, щоб польська влада скасувала той закон,
яким вона заборонила русинам дзвонити в своїх церквах у Велику П'ятницю.
117Skarga Piotr. O jedności kościoła Bożego pod jednym pasterzem i o greckiem od tej jedności odstąpieniu, z
przestrogą i upomnieniem do narodów ruskich, przy Grekachstojących". - Wilno, 1577.
118Skarga Piotr. Synod Brzeski i jego obrona. -Kraków, 1597.
119Іпатій Потій переклав цей твір П. Скарги під заголовком „Описанье и оборона съборуруского
берестейського" (Краковъ, 1597).
120Повний текст „33 Артикулів" Берестейської Унії (в латинському й польському оригіналах, — бо тільки
цими мовами вони були написані) див.: Homann Georg. Die Wiedervereinigung der Ruthenen. (Orientaiia
Christiana. Voi. HI — 2. - № 12.Ruthenica. - Roma, 1924-1924).
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В Артикулі 25-му вони просять короля, щоб він заборонив перемінювати
церкви й манастирі на польські (римо-католицькі) костели.
В Артикулі 27-му є просьба про дозвіл засновувати духовні семінарії
(грецькі й слов'янські) для русинів, бо раніше це було заборонено.
В Артикулі 28-му вони просять, щоб король скасував той закон, силою
якого священики русинів по селах були під владою місцевих дідичів-шляхтичів,
що не дозволяли єпископам русинів звершувати свою юрисдикцію над ними.
В Артикулі 14-му переходячі в унію єпископи просять, щоб польська
влада заборонила виконувати душпастирські обов'язки духовним особам
православного віросповідання в Київській митрополії.
В Артикулі 32-му вони просять, щоб польська влада не дозволила
патріархові Констянтинопільському користати з права своєї юрисдикції над
православними русинами, і щоб вона арештувала всіх тих, хто поважився б
приїжджати до них з Константинопільської Патріархії.
Хоч переходячі в унію єпископи виреклися православного догмату про
походження Св. Духа, але вони також не прийняли "Filioque". Навіть більше:
вони заявили (тільки implicite), що римський догмат про походження Св. Духа
— це єресь. Підставу ж для цього їм дав не хтось інший, а тільки сам Рим. На
Соборі у Флоренції 1439 р. Рим дозволив переходячим в унію грекам вірити в
походження Св. Духа "від Отця через Сина", і цю формулу також прийняли ті
руські єпископи, які перейшли в унію на Берестейському Соборі (1596 p.). При
цьому вони ясно заявили, що між змістом римської формули "від Отця й від
Сина" та змістом уніатської формули "від Отця через Сина" є суттєва різниця.
В Артикулі 1-му Берестейської Унії ці єпископи поставили Римові таку
вимогу: "Оскільки з самих початків між римлянами (римо-католиками) і
греками (православними) суперечка існує про походження Св. Духа, що
єднанню значно шкодить, а не через щось таке інше, чого розуміти не хочемо,
то просимо не силувати нас до іншої віри, а залишитися на тому, як у святому
Письмі, в Євангелії, а також і в писаннях святих отців сказано, що Святий Дух
не з двохпочатків (тобто "від Отця і від Сина") і не двома походженнями, а з
одного початку, як з джерела, від Отця через Сина походить".
Рим акцептував ці два взаємосуперечні догмати в Католицькій Церкві121.
Руські єпископи про причину свого переходу в унію. Першою замітною
рисою акту Берестейської Унії є те, що ні в одному з його артикулів не сказано,
що метою цієї унії була справа спасіння душ русинів. Другою його замітною
рисою є той факт, що в ньому не сказано, що метою Унії була справа
121Про те, що до православного догмату про походження Св. Духа (тільки„від Отця") була додана фраза
„через Сина" („рег Fitium") тими греками, які з православ’я переходили в унію на Флорентійському Соборі (в
Італії) 1439 p., докладно інформує таке джерело: Sylvester Syropulus, Vera historia unionis non veraeinter Graecos
et Latinos. - Haga, 1660. — Автор, грек S. Syropoulos (в латинській версії: „Syropuius") учасник унійного
Флорентійського Собору, на якому він перейшов в унію, якої потім зрікся, докладно писав богословські
диспути між православними греками й латинянами на згаданому соборі, центром яких був диспут щодо
сутності догмату про походження Св. Духа, бо греки відмовилися прийняти „FiIioque". Він же й описує той
факт, що влада Флоренції отримала наказ не випускати греків з Флоренції, поки вони не підпишуть акт Унії.
Зміст цієї праці (з цитатами з неї) поданий в такій праці: Popoff Basii. An Or-thodox History of the Council of
Florence. - London, MDCCCLXI. Цю працю перевидало видавництво періодика „Атегісап Review of Eastern
Orthodoxy" в Нью-Йорку (1962 p.).
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переведення русинів в ту саму віру, яка була в Католицькій Церкві. Про це між
іншим свідчить 9-ий Артикул, в якому єпископи-уніати заявляють, що король
Сигізмунд не є тієї самої "релігії", що вони (уніати), бо ж цей монарх римокатолик, а не уніат; хоч, щоправда, вони повинні були сказати, що цей король
не є тієї самої віри (а не "релігії"), яку сповідували й вони. А про те, що уніати
були не тієї самої віри (віросповідання), якої були римо-католики, свідчить той
факт, що єпископи-уніати в 1-му Артикулі заявили, що вони не приймають
римо-католицького догмату про походження Св. Духа (від Отця) з додатком "і
від Сина" ("Filioque"), а натомість приймають цей догмат з додатком "через
Сина" ("рег Filium").
Ту ненормальність (два різні догмати про походження Св. Духа), яку в
Римській Церкві акцептував папа Климент VIII (1597-1605), скасував папа
Урбан VIII (1623-1644), який увів для всіх уніатів таке "Сповідання Віри", яке
зобов'язувало їх визнавати "Filioque". На місце того уніатського догмату про
походження Св. Духа ("від Отця") з додатком "через Сина" ("рег Firum"), папа
Урбан VIII увів для уніатів римо-католицький догмат про походження Св. Духа
("від Отця") з латинським додатком "Filioque" ("і від Сина"). ПапаУрбан VIII
зобов'язав уніатів прийняти "Filioque" в такий спосіб, що він включив його в те
"Сповідання Віри", яке він установив для католиків грецького обряду. Русиниуніати прийняли це "Сповідання Віри" на своєму Замістському Соборі (на
"Замойському Синоді") в 1720 році,122 яке опісля було проголошене також і на
Львівському Соборі 1891 року, який, між іншим, ухвалив таку постанову: "В
конци заявляемъ, що все то, що о католицкой вере на Синоде Замойскомъ зъ p.
1720 було постановлено, держатися"123.
Певна річ, що ті руські єпископи, які уклали акт Унії й проголосили його
на соборі ("синоді") в Бересті 1596 року, не передбачували, що їхній
догматичний додаток "через Сина" згодом буде скасований, а вони будуть
змушені визнавати римо-католицьке (латинське) "Filioque".
Мета, з якою руські єпископи переходили в унію, виражена в 13-му
Артикулі акту Берестейської Унії, в якому проголошена така заява, що вони
перейшли (з православ’я) в унію "з безсумнівних і оправданих причин [тобто]
задля згоди (миру) в християнській Речі Посполитій" (по латинському "propter
bonum pads in reipublicaechristianae"). Відтак не задля спасіння душі і задля
єдності віри (тобто єдності догматичної), а тільки задля того, щоб
"християнська Річ Посполита" (Польща) нарешті залишила їх у спокої, руські
єпископи перейшли в унію.

122Про це сказано в Діяннях Замістського Собору (1720 p.). Див. текст цих Діянь „Титулъ І: О Bере
католицкой". Повний текст цих Діянь див. Додатокъ до чинностей і рішень Руского Провинціяльного Собора въ
Галичине, отбувшогося во Львове p. 1891" (Львивъ, 1897). - Стр. 200-209.
123Див.: Чинности і рішеня Руского Провинціяльного Собора въ Галичинибтбувшого ся во Львове въ роцЬ
1891. (Львивъ, 1896). - Стор. 15. (Тут є й текст„Ісповідання Віри" (з „Filioque"), яке папа Урбан VIII установив
для уніятів. Див.стор. 52-57).
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2) Текст Артикулів Берестейської Унії.
Група православних церковних достойників на своєму довірочному з'їзді
в місті Бересті на Волині 12 червня (нового стилю) 1595 р. в порозумінні з
польським королем Сигізмундом ІІІ і папським нунцієм у Польщі
Маляспіною124, 24 уклала унійний документ, що складався з 33-ох Артикулів.
Цей унійний акт власноручно підписали присутні на цьому з'їзді такі
православні церковні достойники: митрополит Київський і Галицький Михаїл
Рогоза,125 єпископ Володимирський і Берестейський; Іпатій Потій, екзарх і
єпископ Луцький та Острізький Кирило Терлецький, єпископ Пінський і
Турівський; Леонтій Пелчинський та архимандрит Кобринський Іоан Гоголь.
Підписів під цим унійним актом не було таких православних ієрархівукраїнців (у державних межах Польщі): єпископа Перемиського й Самбірського
Михаїла Копистенського; єпископа Львівського Гедеона Балабана та єпископа
Холмського Діонисія Збіруйського. Ієрарх православних білорусів (у
державних межах Польщі) Григорій, — архиепископ Полоцький й Вітебський,
також не підписав цього унійного акту.
Єпископ Кирило Терлецький та Іпатій Потій 1595 р. поїхали до Риму
(вони вирушили з Волині 22 вересня, а до Риму приїхали 25 листопада (нового
стилю). Там на підставі цих унійних Артикулів (33), що 1595 року були
потаємно укладені й підписані в Бересті вищезгаданою групою православних
церковних достойників, вони підпорядкували Київську митрополію папі
Римському (Климентові VIII), незважаючи на те, що більшість православних
єпископів (у державних межах Польщі) цього документу не підписала, і що не
собор Київської митрополії, а тільки група її достойників звершила акт цієї унії.
Підпорядкувавши Київську митрополію Римові, ці єпископи
(К.Терлецький та І. Потій) назвали поіменно всіх ієрархів цієї митрополії і
заявили, що всі вони переходять в унію 126, незважаючи на те, що в дійсності так
воно не було.
Акт унії був звершений 25 грудня (нового стилю) 1595 р. у залі
Констянтина в Ватикані в присутності папи Климента VIII, що сидів на
престолі в окруженні кардиналів, князів Католицької церкви та її дипломатів і
достойників.
Перший описав цю подію кардинал Бароній у своїх "Церковних
Анналах"127. у цій його праці є також відбитка тієї медалі, яку папа Климент
VIII звелів вибити на пам'ять звершення акту цієї унії. Медаль зображує цього
папу (на престолі), що приймає переходячих в унію українських православних
єпископів. На медалі є латинський напис "Ruthenis receptis" ("Прийнятим
124Про це їхнє „порозуміння" див. Ліковський. Op. cit. - Стор. 124.
125У римських документах він фігурував як „Rahoza".
126Про це свідчать ті два акти — п.н. „Professio fidei Praesulum Ruthenorumnomine Hypatii Episcopi Brestensis
Romae Clementi V!H facta" і „Constitutio super UnioneNationis Ruthenae cum Ecciesia Romana", що датовані в
Римі 10 січня 1595 p. Тексти цих двох унійних документів (латинських) подані в такому джерелі: August
Theiner,Vetera monumenta Poioniae et Lithuaniae historiam iiiustrantia. Tomus HI. Romae, 1863 .
127Baronius Caesar Cardinaiis, Annaies Ecciesiastici. - Tomus VHL Augustae Vindelet Venetiis, 1739. - Стор. 362.
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русинам")128.
Та подія, що в історії відома під назвою "Берестейська Унія", полягала не
в факті звершення унії, а тільки в проголошенні того акту унії (на соборі в
Бересті, що відбувся в днях 6-10 жовтня 1596 p.), який уже був звершений
єпископами К. Терлецьким та І. Потієм у Римі 25 грудня 1595 р. Це значить, що
учасники унійного собору в Бересті 1596 р. були поставлені перед, фактом
доконаним. Відтак роль цього собору полягала тільки в тому, що той fait
accompli (що був звершений 1595 р. в Римі) він прийняв до відому. Цей собор
перш за все прийняв факт існування того документу, на основі якого була
звершена унія (1595 p.). Цим документом були ті 33 Артикули, що їх уклала й
підписала група православних церковних достойників на своїх довірочних
зборах у Бересті 12 червня (н. ст.) 1595 p., як ту умову, на основі якої учасники
цих довірочних зборів у таємному порозумінні з польським королем
Сигізмундом ІІІ і папським нунцієм у Польщі Маляспіною 129 й погодилися
підпорядкувати Римові Київську митрополію. Цей документ (33 Артикули) був
акцептований Римом у листопаді 1595 р. як та база, на якій незабаром — 25
грудня (н. ст.) 1595 р. — у Римі відбулося звершення акту унії.
Коли уніати говорять про сутність Берестейської Унії (1596), тобто тієї
унії, що була заключена в Римі 25 грудня 1595 р., то вони не можуть мати на
увазі нічого іншого як тільки зміст цього унійного документу .— 33 Артикули
Унії. У цьому документі віддзеркалені причини, через які частина ієрархів
Київської митрополії, з її митрополитом включно, постановила
підпорядкуватися Римові. У цьому документі також дана офіційна відповідь на
питання, в чому ця унія полягала. Там також означені права й обов'язки уніатів
в їхньому відношенні до Риму й до Польщі.
У зв'язку з тим, що інтелігенція українських піонерів у Канаді перед
першою світовою війною твердила, що Рим нарушував ті права, які уніатам (що
їх у Галичині уряд Австрії ще 1772 р. почав називати "греко-католиками"),
мовляв, загарантувала Берестейська Унія, треба сказати, що зміст того
документу (33 Артикули), на якому базувалася Берестейська Унія, в дійсності
не був відомий цій інтелігенції.А втім не був він (і досі не є) відомий широкому
загалові уніатів ("греко-католиків") узагалі.
Від часу проголошення унії в Бересті минуло було 143 роки, поки вийшов
з друку третій том "Церковних анналів" кардинала Баронія130, в яких перший
раз в історії була оприлюднена друком згадка про 33 Артикули Берестейської
Унії. Але кардинал Бароній подав зміст тільки деяких з цих артикулів і то,
розуміється, латинською мовою.
Від часу проголошення унії минуло 266 років, коли вийшла з друку книга
"Annales Ecclesiae Ruthenae" (Leopoli, 1862) Михаїла Гарасевича (чи точніше
барона Гарасевича де Нойштерна — архипресвітера львівської капітули,
визначного церковного діяча й греко-католицького церковного історика), в якій
були подані перші серед українців відомі деякі інформації про 33 Артикули
128Baronius. Op. cit. - Стор. 863.
129Likowski Е. Op. cit. - Стор. 124.
130Baronius Caesar Cardinalis, Annaies Ecclesiastici".
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Берестейської Унії.
Але цей факт не означало, що українські піонери в Канаді були
поінформовані про зміст цих 33 Артикулів. По-перше, вищезгадана
монументальна праця М.Гарасевича з ходом часу стала книжковою рідкістю.
По-друге, М. Гарасевич не опублікував 33 Артикулів у перекладі на українську
мову, тобто він не спопуляризував їх серед греко-католицьких мас у Галичині. І
ніхто інший цього з греко-католицьких діячів не зробив. Отже справа 33
Артикулів залишилася в сфері вершин "академії", недоступної для широких
верств нашого народу.
Ці інформації (дуже рідкісні) мали академічний характер, і вони були
базовані виключно на латинському й старопольському текстах цього унійного
документу. У католицькій історіографії не було й немає згадки про те, що текст
оригіналу 33 Артикулів може також був написаний і "руською мовою", тобто
книжною мовою українців і білорусів XVI століття.
Тією першою історіографічною працею, яка появилася в римських
офіційних сферах і була написана на тему Берестейської Унії та подала копії
оригіналів 33 Артикулів, є та монографія, яку написав (по-німецькому) учений
єзуїт — проф. Ґеорґ Гофман131.
3) Перший український переклад тексту 33 Артикулів Берестейської
Унії (зроблений в 1955 році).
1. Спочатку, оскільки між римлянами й греками суперечка існує про
походження Святого Духа, що єднанню значно шкодить, а ні з чого іншого, як з
того, що розуміти не хочемо, то просимо не змушувати нас до іншої конфесії, а
на тому залишатися, як у Святому Письмі, в Євангелії, також і в писаннях
Святих Отців грецьких знаходиться, тобто що Дух Святий не з двох початків і
не двома походженнями, а з одного початку, як з джерела, від Отця через Сина
походить.
2. Хвала Бога і всі молитви ранні, вечірні й нічні щоб нам у цілості
залишити відповідно до стародавнього звичаю Східної Церкви, а саме — Святі
Літургії, яких є три: Василія, Золотоуста й Єпифанія, що буває у великий піст
cum praesanctificatis donis, також і інші всі церемонії й обряди нашої Церкви, які
до останнього часу ми мали, тим більше, що й у Римі sub obedientia Summi
Pontificis також заховується, так також щоб було idiomate nostro.
3. Найсвятіші Тайни Тіла й Крови Господа нашого Ісуса Христа, щоб нам
цілком були збережені так, як ми їх досі уживали під обома видами: хліба й
вина, аби в нас на вічні часи збереглися в цілості і без порушення.
4. Тайна Св. Хрещення й форма його, щоб у нас цілком, як досі вживаємо,
без ніякого додатку зберігалося.
5. Про чистилище не сперечаємося, а дамося навчитися з науки Святої
Церкви.
6. Календар новий, якщо не може бути по-старому, приймемо, однак без
порушення Пасхалії і наших свят так, як і за єдності бувало, бо маємо деякі свої
131Hofmann George. Die Wiedervereinigung der Ruthenen (Orientalia Christiana, Voi. HI — 2. No. 12. Rutheniea,
Romae, 1924-1925), що її опублікував, як одного з томів своїх видань, Pontificio Instituto Orientale в Римі.
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особливі свята, яких панове римляни не мають, а саме: на день 6 січня, що
відбуваємо в пам'ять охрещення Христа Бога та об'явлення Бога єдиного в
Трійці, що в нас зветься Богоявлениям; на цей день маємо особливу церемонію
освячення води.
7. До процесій у день Божого Тіла нехай нас не змушують, то б тощо б ми
також із Святими Тайнами своїми ходили, бо в нас інший чин Св. Тайн.
8. Також і перед Великоднем свячення вогню, калаталень і інші церемонії,
яких ми до цього часу не мали в нашій Церкві, а відповідно до порядків і уставу
нашої Церкви нехай зберігаються в наших церемоніях.
9. Одружене священство нехай цілком залишається exceptis bigamis.
10. Митрополії й владицтва та інші достойності духовні нашого обряду
нехай будуть надавані лише людям народу руського або грецького, що були би
нашої релігії. Оскільки наші канони вказують, що такі, як митрополит, так і
владики духовенством спочатку мають бути обрані люди достойні, просимо
його Королівську Милість про вільний вибір, одначе в такий спосіб, щоб
авторитет його Королівської Милості цілком дотримувався, віддаючи по своїй
волі; тобто — щоб чотирьох електів обирано зразу після смерті покійника, а
Його Королівській Милості вільно буде надати, кому схоче з-поміж оцих
чотирьох; найбільш це тому, щоб на такі достойності люди гідні й учені
обиралися; коли ж його Королівська Милість буває не тієї релігії, не може
знати, хто на це гідний, бо давніше бували такі неуки, що дехто ледве умів
читати. Одначе і ті уряди духовні, коли б його Королівська Милість зволив з
ласки своєї світській людині надати, щоб кожна з них найдалі в три місяці у
духовний стан висвячувалася під загрозою затрати того свого уряду в разі
зволікання відповідно Конституції Сейму Гродненського та артикулів святої
пам'яті короля Сигізмунда-Августа і теперішнього ствердження його
Королівської Милості, бо тепер є деякі, що уряди духовні по кільканадцять літ
утримують, а на стан духовний не висвячуються, захищаючись якимись від
короля даними привілеями. Просимо, щоб і надалі такого не було.
11. По номінацію до Риму нехай владик не посилають, а як кому Його
Королівська Милість зволить дати якесь владицтво, то хай по-старому
Архиєпископ Митрополит кожного такого висвятять. Одначе сам Митрополит,
який цей уряд Митрополії обніматиме, по номінацію до св. Отця Папи
посилається; по принесенні номінації з Риму його потім принаймні два владики
своїм чином нехай висвячують; а коли б єпископ якийсь вступав на
Митрополію, то такий вже по номінацію нехай не посилається, тому що він вже
має висвячення в єпископський сан; тільки послушенство Summo Pontifici може
зложити перед Ексцеленцією Архиепископом Ґнезненським не як перед
Архиепископом, а як перед Примасом.
12. А щоб більший авторитет наш був і овечки наші щоб нас тим більш
поважали й шанували, то просимо про місце в Раді Його Королівської Милості
Митрополитові і єпископові з досить слушних причин, бо однакові уряди й
єпископську гідність на собі носимо, які достойники римського обряду, а
найбільш тому, що коли до Ради Законодавства буде чинним, то й на
шанування Summo Pontifici може законодавство діяти, щоб не сталося якесь
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порушення, як по смерті Ісидора, Митрополита Київського, сталося; то ж бо й
владики, не бувши пов'язані із Законодавством та мешкаючи на віддалі, зручно
відступили від єдності, учиненої на Флорентійському Синоді; а коли буде
пов'язаний із Сенатським Законодавством, трудно буде про порушення й
подумати. Листи на сеймі й сеймики нехай до нас буде писано.
13. А коли б згодом те Господь Бог зволив дати, щоб і решта братерства
народу нашого і релігії грецької до тієї ж святої єдності прийшла, нехай би нам
те у провину не було зараховано, ніби ми їх до тієї єдності упередили, бо ми те
з певних і слушних причин задля згоди in R. P. Christiana мусіли учинити,
запобігаючи дальшому замішанню й незгоді.
14. З Греції не допускати ніяких заходів чинити та з листами заборон
(excomunia) до держави в'їжджати і ту згоду розривати щодо замирення між
людьми, бо ще чимало упертих між людьми перебуває, котрі з якої будь оказії
легко до замішання людей привести можуть; а власне хто б такі вигадки строїв і
з листами заборон до держави в'їхав, щоб такого було би карано, бо з тим могла
б постати intestinum bellum між людьми. А цього найпильніше потрібно
стерегтися, коли б в єпархіях наших священики нашої релігії не захотіли бути в
нашому послушенстві, щоб ніде справ духовних виконувати не сміли, як от
наші архимандрити, ігумени, пресвітери та інші духовні особи, а особливо
заштатні, як от владики, ченці, що з Греції приїжджають,щоб у наших єпархіях
не насмілювалися на таке важитись духовних треб виконувати, бо де це було б
дозволено, нічого з тієї згоди небуло б.
15. Коли б хто згодом з нашої релігії, нехтуючи свою релігію і церемонію,
захотів пристати до римських церемоній, щоб такий не був прийманий як
такий, що нехтує церемоніями єдиної Церкви Божої, бо ж в одній Церкві вже
будучи, одного Папу мати будемо.
16. Одруження між римлянами й руссю щоб уже були вільними, без
змушування до релігії — як в одній Церкві.
17. Поскільки є чимало церковних маєтностей нашими попередниками
неслушно знову у власність заведених, хоча вони, як тимчасові посідачі, не
могли мати права привласнювати, єдино держати, поки самі були при житті, —
уклінно просимо, щоб було повернено до церков, бо ж того зубожіння наших
резиденцій не тільки що не зможемо залагодити потреби Церкви Божої, але й
самі не матимемо нужденного прожитку. А коли б хто на церковні маєтності
мав слушне доживоття, то хоча з них оренду якусь платити Церкві згодилися, а
після смерті, щоб кожне на церкву поверталося і щоб їх ніхто не випрошував
без розпорядимості єпископів і консисторій. Усі надання також, на які Церква
тепер має посесію й які вписані в Євангеліях, хоч би на них привілеїв не було,
але посесія є давня, щоб при силі зоставалися; а на давно забрані зберегти
Церкві вільне право діяти.
18. Після смерті Митрополита і єпископів нехай старості ні підстарості до
церковних маєтностей нічого не мають, а щоб усе було в розпорядимості
Римської Церкви й консисторському віданні аж до нового єпископа. А
особливо щодо маєтностей і власності самої особи єпископа, щоб охоронці та
родичі після смерті покійника кривди не мали, а щоб усе заховувалося так, як і
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в Римській Церкві після смерті духовних осіб, на що вже й привілеї маємо,
тільки нехай до Конституції буде внесено.
19. Архимандрити, ігумени, ченці й манастирі їх нехай по-давньому в
слухняності єпископовій своєї єпархії будуть, бо ж у нас одна-єдина релігія
чернеча, якою й владики послуговуються, а провінціалів не маємо.
20. У трибуналі між духовними особами римськими, щоб також наших
двох перебувало для догляду прав нашої Церкви.
21. Архимандрити, ігумени, пресвітери й архидиякони та дияконий інше
духовенство наше, щоб у такій же пошані було, як і римські духовні особи, і
давніми вольностями, від короля Володислава наданими, користалися, і від
усіляких здирств персонально й від церковної оселі (як досі з них неслушно
стягано) вільними були, хіба-що хто мав би свої володіння, такий з іншими
повинен платити податок, але не з особи, ані з Церкви. А хто з духовних і попів
під панами й шляхтою володіння свої мають, такі своє підданство і слухняність
своїм панам повинні чинити й визнавати щодо ґрунтів і надань їх, не
виламуючись до іншого права і не позиваючи своїх панів, але цілком
додержуючи ius patronatus своїм панам. Але особисто і за духовний уряд їх
ніхто карати не може, тільки їх власний єпископ з повідомлень їх панів, а
особливо хто є власними підданими й батьками панів своїх, то щоб ніскільки не
зловживалося правом як духовному, так і світському і шляхетській вольності з
обох боків.
22. Дзвоніння в наших церквах у Велику п'ятницю нехай в містах і скрізь
не забороняється панами римського обряду.
23. Із Святими Дарами до хворих публічно із свічками і в одягові
відповідно до нашого звичаю, щоб не заборонялося ходити.
24. Процесії в дні свят, коли буде потреба, щоб без ніяких перешкод
вільні були нам відповідно до нашого звичаю.
25. Монастирі й церкви наші руські нехай не повертаються на костели, а
особливо коли хтось із католиків у фаху своєму церкви попсував, щоб їх конче
змушений був направити для підданих народу руського, або й нові побудувати
чи старі реставрувати.
26. Братства духовні церковні, новонастановлені патріархом і його
Королівською Милістю стверджені, коли б захотіли в цій єдності бути, як у
Львові, в Бересті, в Вільні та інших містах, з яких бачимо великий пожиток
Церкві Божій і хвали Божої збільшення, щоб цілком були заховані під
слухняністю своїх власних (Митрополита) єпископів відповідної єпархії, в
котрій перебуває і куди хто належить.
27. Семинарію й школи грецькі та слов'янської мови, щоб їх вільно було
засновувати в місцях, де найзручніше буде передбачуватися; також і друкарні
щоб були дозволені, одначе під владою Митрополита, єпископів і з їх відома,
щоб якісь єресі не поширювалися, і щоб нічого без згоди єпископів своїх та
дозволу їх не друкувалося.
28. Поскільки чиняться великі збитки і неслухняність нам від попів наших
так у містах Його Королівської Милості, як також у панських та земських, які
часом під захистом урядовців і своїх панів великі шкоди й розпусту, шлюбні
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розводи чинять, а часом і самі пани старості й їх деякі уряди для певних
прибутків, що звикли від розводів платити, попів своїх боронять, на собори до
єпископів не допускають їздити, і нам, єпископам, не допускають свавільних
карати; наших візитаторів оббріхують, ганьблять, б'ють, — просимо, щоб
такого не допускалося; щоб нам вільно було свавільних карати й доглядати за
порядком, а коли б хтось із своєї неслухняности чи за якусь провину був
єпископом екскомунікований, щоб з поданих відомостей від єпископів та
візитаторів їх уряд і пани таких духовних обов'язків відправляти і в церквах
служити не допускали, поки аж перед своїм пастирем обвинувачення свого не
спростує; це має відноситись і до архимандритів та ігуменів й інших духовних
осіб, підлеглих єпископам та їх владі.
29. У головних містах і скрізь у державі його Королівської Милості
соборні церкви й інше околишнє, якої будь влади і підданства, будь
королівського чи міського, або панського надання, щоб були під зверхністю і
владою єпископів своїх, а світські люди, щоб ними не порядкували, бо є деякі
такі, що з послушенства своїх єпископів виламуються і самі відповідно до своєї
думки собою порядкують, а своїм єпископам слухняними бути не хочуть, щоб
цього на будуче не було.
30. Коли б також хтось найпаче за якийсь виступ єпископом своїм був
екскомунікований, щоб такого в Римській Церкві не приймали, і особливо щоб
про нього проголошувано було; так само і ми прецінь будемо чинити тим, що в
Римській Церкві будуть екскомуніковані, адже ж то справа є наша спільна.
31. Коли б також Господь Бог з волі і ласки своєї святої дав того дочекати,
щоб і решта братів Східної нашої Церкви грецького обряду до святої єдності із
Західною Церквою приступили, а потім за спільним поєднанням і
погодженістю всієї Церкви якесь виправлення церемоній та порядку в Грецькій
Церкві відбулося, щоб ми того всього були учасниками, як люди одної релігії.
А вже відомо, що дехто до Греції виїхав, стараючись про зверхність якусь
церковну, хотячи тут, приїхавши потім, порядкувати і духовенством керувати
та свою юрисдикцію над нами простягати. Коли б великого хвилювання між
людьми не було, просимо, щоб Його Королівська Милість на кордонах панам
старостам за цим доглядати зволив наказати, щоб часом у державу його
Королівської Милості з такими юрисдикціями чи екскомуніками не
пропускалися, бо щоб з того значне хвилювання між пастирями й овечками
Церкви Божої не вчинилося.
Отож, усі ми, нижче іменовані особи, маємо схильність до тієї святої
згоди на хвалу імення Божого і спокою в Святій Християнській Церкві ці
Артикули, що вважаємо нашій Церкві потрібні будуть, спочатку жадаємо від
Святого Отця Папи і його Королівської Милості на них ствердження й
запевнення для міцнішої віри мати; подали ми в цій нашій інструкції братам
нашим у побожності велебним Отцю Іпатію Потію, прототронію, Єпископові
Володимирському і Берестейському та Отцю Кирилові Терлецькому, екзархові
і Єпископові Луцькому і Острозькому, щоб вони спочатку про підтвердження і
запевнення тих всіх Артикулів, які тут на письмі подані, в імені нашім і своїм
Найсвятішого Отця Папу, а також і Його Королівську Милість пана нашого
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милостивого просили, щоб ми упевнені були за нашу віру, св. Тайни й
Церемонії без порушення нашого сумління і овечок Христових, нам доручених,
до цієї святої згоди із Святою Римською Церквою приступили; а слідом інші,
які ще в хитанні перебувають, бо ж усе своє цілковито мавши, тим жвавіше за
нами до тієї святої єдностиприйшли.
Дата Року Божого 1595, 1 червня за старим Календарем.
МИХАЙЛО, митрополит Київский і Галицький рукою власною.
ІПАТЕЙ, єпископ Володимирський і Берестейський власною рукою.
КИРИЛО Терлецький Божою милостію екзарха єпископ Луцький і
острозський власною рукою.
ЛЕОНТІЙ Пелчицький з ласки Божої єпископ Пінський і Туровський рука
власна.
Далі німецькою мовою говориться про вісім печаток, а далі підпис
архиєпископа Балабана Львівського та єпископа Збіруйського в Холмі.
На наступній сторінці 7-й стоїть ще підпис: ІОНА Гоголь, архімандрит
Кобринський церкви Святого Спаса власною рукою підписав.
4) «Універсал» із наказом Сигізмунда ІІІ карати противників
Берестейської Унії.
Коли Берестейський Собор проголосив (9 жовтня 1596 р.) акт унії, король
СигІзмунд ІІІ незабаром, 15 грудня (1596) видав "Універсал", що становить
собою той найголовніший польський державний документ, який засвідчує той
факт, що Берестейська Унія була вислідом польського урядового насильства
над Православною Церквою. Цей "Універсал" починається таким вступом:
"Ми, Сигізмунд III, Милістю Божою король польський, великий князь
литовський і пр. і пр., заявляємо всім і кожному зокрема — будь він високого,
чи нижчого походження, особам духовним і світським греко-руської віри,
нашим вірним підданим великого князівства литовського, що нам, як
господареві, завжди лежить на серці збільшення слави Всемогутнього Господа
Бога й спасіння душ людських, а головно вірних і милих підданих наших, яких
Господь Бог дав нам своєю волею й милосердям, заявляємо, що як є один Бог
Всемогутній в Трійці, так також мусить бути одна Церква, одно хрещення, одна
віра, одне стадо Боже, один пастир …".
Далі, король повторює загальновідомі аргументи Католицької Церкви, що
Христос тільки "на вірі святого ученика й апостола Петра збудував Церкву", і
що тільки в Католицькій Церкві є спасіння, бо "коли Столиця [Рим] і зверхність
св. ап. Петра зв'яже тут, то буде зв'язано й на небі, а що вона розв'яже, — буде
розв'язано й на небі". Заявляючи, що "тільки одна Апостольська Столиця
зберегла правдиву віру", король осуджує православ’я, називаючи його
"схизмою"; каже, що Бог покарав Констянтинопільський Патрірхат таким
чином, що він "попав в ярмо поганське". Із сентиментом згадує король
Флорентійську Унію і т.д. і т.п.
У зв'язку з тим, що два владики — єпископ Львівський Гедеон Балабан і
єпископ Перемиський Михаїл Копистенський — відмовилися перейти в унію,
король у кінці свого довгого "Універсалу" проголосив такий "указ": "Отож, щоб
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ви знали про це й щоб від нині не вважали Копистенського і Балабана за своїх
владик й єпископів, і не брали від них, як проклятих, благословення та не мали
з ними жодного діла! А щоб це кожен знав і міг виконати це, приказуємо вам —
воєводам, старостам, дідичам, начальникам, самим намісникам і їхнім
урядникам, також і війтам, радним, лавникам, щоб ви постанові Берестейського
синоду ні в чому не противилися, а інших наших підданих, якщо б вони
противилися, карали. А копії цього нашого листа скрізь при костелах і церквах,
й торговицях мають бути поприбивані і усім до відома подані, інакше ж і не
чинити! Писано в Варшаві р. Б. 1596, місяця грудня 15 дня".132
На всю Україну залишилися лише два православні єпископи, Гедеон
Балабан (у Львові) і Михаїл Копистенський (у Перемишлі), але король своїм
"Універсалом", яким поставив Православну Церкву в польській державі поза
закон, заборонив цим двом архиєреям продовжувати своє пастирське служения;
зокрема ж їм, розуміється, було заборонено поставляти єпископів для
православного населення. Коли ж обидва ці єпископи повмирали (Гедеон
Балабан 10 листопада 1607 p., а Михаїл Копистенський на початку 1610 р.), в
Україні під польською займанщиною вже не було (аж до вересня 1620 р.) ні
одного православного єпископа.
Не міг жоден православний єпископ з іншої країни давати духовне
окормлення православному населенню в цій державі, бо польська влада радо
вволила прохання уніатського єпископату, щоб на територію цієї держави не
впустити жодної православної духовної особи з-за кордону. (Про це сказано в
32-му Артикулі акту Берестейської Унії).
Великого протосинґела Патріарха Констянтинопільського Никіфора
поляки замучили за те, що він у Бересті 1596 р. очолив той православний собор,
який запротестував проти факту проголошення Унії тим католицьким собором,
який тоді ж таки відбувся в цьому місті. Польська влада обвинуватила цього
протисинґела під сфабрикованим поляками замітом "турецького шпигунства", і
навіть самому князеві К.Острожському не вдалося його оборонити.133.
5) Справа догмату про походження Сввятого Духа в акті
Берестейської Унії.
Справа догмату про походження Св. Духа в акті Берестейської Унії була
поставлена на першому місці (їй присвячений увесь І артикул Б. Унії) тому, що,
на думку переходячих в унію єпископів православних русинів (українців і
білорусів), ніщо інше, а тільки різниця між догматами про походження Св.
Духа була хронічною перешкодою на шляху до з'єднання Східної
(Православної) і Західної (Католицької) Церкви в одну Церкву — під проводом
Архиєрея Риму (Папи). Та й тепер ці православні єпископи заявили, що в
юрисдикцію Папи Римського вони можуть перейти тільки під такою умовою,
що Римська Церква зобов'яжеться не змушувати уніатів до визнавання
132Likowski Е. Op. cit. - Стор. 154.
133Текст промови кн. К. Острожського, яку він в обороні протос. Никіфора виголосив в 1597 р. в польському
сенаті у Варшаві, що судив цього грецького представника Констянтинопільської Патріархії. (Див. „Акты
относящіеся къ исторіи Запад-ной Россіи". (Том IV. С.-Петербургъ, 1851.
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римського догмату, який полягає в такому віруванні, що Св. Дух походить з
двох джерел ("початків"), тобто, що Він походить не тільки від Отця, але також,
незалежно від цього, Він походить ще з одного джерела, а саме — від Сина.
Ці православні єпископи заявили, що в унію з Римською Церквою вони
перейдуть тільки тоді, коли ця Церква зґарантує їм право вірувати, що Св. Дух
походить не з двох джерел (від Отця і від Сина), а тільки з одного джерела
("початку"), а саме тільки від Отця. Щоправда, кажуть вони, хоч джерелом
походження Св. Духа є тільки Отець, але його (Св. Духа) походження
відбувається "через Сина". Одначе походження Св. Духа "від Отця через" Сина,
означає, що син не є джерелом походження Св. Духа, а є Він тільки
кондуктором його (Св. Духа) походження.
Своїм твердженням, що про походження Св. Духа "від Отця через сина",
мовляв, навчають Св. Письмо, а специфічно — Євангелія, і писання давніх
грецьких Святих Отців Вселенської Церкви, ці православні єпископи imphcite
кажуть, що римський догмат про походження Св. Духа ("від Отця й від Сина")
не має для себе підстав в Євангелії, ані в писаннях давніх грецьких Свв. Отців
Вселенської Церкви, а відтак й він (цей римський догмат) не є правильним.
Факт визначення різниці між сутністю вчення, що Св. Дух походить "від
Отця через Сина" та істотою вчення, що Св. Дух походить "від Отця й від
Сина", яке (це визначення) становить собою зміст І-й артикула акту
Берестейської Унії, треба мати на увазі зокрема й тому, що деякі з теперішніх
уніатських богословів твердять, що вчення про походження Св. Духа "від Отця
через Сина" означає те ж саме, що й учення про походження Св. Духа "від Отця
й від Сина134.
Розуміється, що обидва ці вчення про походження Св. Духа — римське
("від Отця й від Сина") та уніатське ("від Отця через Сина") є неправославні, бо
ж вони істотно суперечать тому догматові (православному), що його визначив й
утвердив другий Вселенський Собор у Констянтинополі в 381 році формулою
про походження Св. Духа тільки "від Отця" (без додатка "і від Сина", чи "через
Сина").
Прецедентною підставою першого артикулу акту Берестейської Унії,
очевидно, було те "компромісове" полагодження справи різниці між
православним і католицьким догматами про походження Св. Духа, що було
звершене
на
унійному
Флорентійському
Соборі.
(Акт
Унії
Констянтинопільського Патріархату з Римською Церквою на цьому соборі був
проголошений 6 липня 1439 p.).
Головною точкою розбіжності й головним предметом дискусій (між
православними греками й католиками) там була справа різниці між
православним і католицьким догматами про походження Св. Духа. Тому що
Католицька Церква категорично відмовилася дозволити переходячим в унію
грекам далі визнавати православний догмат про походження Св. Духа (тільки
"від Отця") — з одного боку, і тому що греки рішуче відмовилися визнавати
католицький догмат про походження Св. Духа ("від Отця й від Сина"), — з
134Такий погляд між іншим захищає український католицький богослов о. д-р Михайло Щудло у своїй праці
п.з. „Папський примат і Східня Церква" (на стор. 90), що була видана в Йорктоні (Саск., 1955 р.)
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другого боку, ті грецькі богослови, що бажали унії з Римом (бо вони вірили, що
Рим завдяки цьому спонукає католицькі держави допомогти оборонитися
Візантії перед турецькою інвазією на цю імперію) знайшли таку "компромісну"
розв'язку цієї проблеми: вони заявили, що хоч греки не приймуть католицького
догмату про походження Св. Духа (догмату з римським додатком "і від Сина"
— "Filioque"), то зате вони перестануть визнавати той догмат про походження
Св. Духа (тільки "від Отця"), що його встановив Другий Вселенський Собор
(381 p.), а натомість вони почнуть вірувати, що Св. Дух походить "від Отця
через Сина". А тому що Римська Церква на унійному Флорентійському Соборі
дозволила переходячим в Унію грекам не приймати римський догмат про
походження Св. Духа ("від Отця й від Сина"), але вона дозволила їм установити
собі догмат, що мав бути виражений формулою "від Отця через Сина", то цю
формулу також прийняли ті православні єпископи русинів, що переходили в
унію, і Рим затвердив її.
У зв'язку з цим треба мати на увазі той факт, що переходячі в унію
єпископи православних русинів ясно й недвозначно заявили (в І артикулі
Берестейської Унії), що між тими ідеями, які виражені формулою "від Отця й
від Сина" та формулою "від Отця через Сина" є істотна різниця. Заявили вони
це на тій підставі, що суттєву різницю між тими ідеями, що їх виражають ці дві
формули, визначили ті грецькі богослови, які на Флорентійському Соборі
заявилися за унією Констянтинопільського Патріархату (Візантійської Церкви)з
Римською Церквою.135
6). Унія після упадку історичної Польщі. Латинізація і полонізація
українців-уніатів.
Плани папи Урбана VIII (1623-1643) поширити юрисдикцію Риму на
ввесь європейський "Схід" (з Москвою включно) шляхом ширення католицизму
під виглядом "східного (візантійського) обряду" і його рішення послужитися
для цього русинами-уніатами (католиками східного обряду), — на адресу яких
він проголосив свою заяву "О Rutheni mei, per vos Orientem convertundum
spero"136 — не дуже цікавили поляків. Ці далекосяжні "місійні" плани папи
Урбана VIII вимагали плекання "східного обряду" русинів-уніатів, за
допомогою яких цей папа сподівався навернути Царство Московське на
католицизм. Польща ж було зацікавлена не "місійною" візією цього папи, а
асимілюванням, скоріше ополяченням уніатів. Це й була та мета, з якою
Польща (і Католицька Церква в Польщі, яка католицизмом була зацікавлена
тільки в такій мірі, в якій він служив польським національно-політичним
135Про дискусію між првославними грецькими богословами й римськими теологами на Флорентійському
Соборі, і про те, що прихильні унії грецькі богослови не утотожнювали тієї ідеї, що її виражала формула „від
Отця через Сина" з тією ідеєю, яку виражала формула „від Отця і від Сина", див. Sylvester Soropuius, Vera
historia unionis non verae inter Graecos et Latinos. (Haga, 1660). Див. також: Popoff Basik. Council of Florence.London, MDCCCLXI). Перевидана вона була в Нью-Йорку в 1962 pоці.
136„О, мої русини, черєз вас надіюся навернути Схід!" A propos, о. д-р Мих. Щудло, мабуть, через неувагу
переклав (з латинського) цю заяву папи Урбана VIІІ ось так: „Мої українці, я сподіваюся навернути Схід при
вашій помочі!" ( Щудло Мих. Папський Примат і Східна Церква, - Йорктон,1955. - С. 189). У дійсності ж назва
„русини" (в латинській версії „Rutheni") в цій заяві папи Урбана VІІІ відносилася не тільки до українців, але й
до білорусів, бо українці й білоруси за того часу називалися „русинами".
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інтересам) спонсорувала Берестейську Унію, а потім повела акцію
латинізування й ополячування русинів-уніатів.
Після смерті першого найбільшого руського ревнителя унії митрополита
Йосифа Велямина Рутського стан Унії був такий, що поляки перевели багато
уніатів у латинство і в такий спосіб ополячили їх. Відтак вже "майже ніхто з
руської шляхти не залишився в лоні уніатської Церкви. Залишилася (при своїй
народності) тільки неуніатська руська шляхта'.137
А втім і сам митрополит Й. В. Рутський бачив, що Унія була потрібна
Польщі на те, щоб вона стала кладкою переходу українців і білорусів на берег
латинства й поляків. Саме тому він у своїх розпучливих листах до Риму із
відчаєм повідомляв про те, що православні мали причину твердити, що Унія
стала "мостом до латинізації русинів138".
Змушування православних українців поляками й уніатами до переходу в
унію (з одночасним мучеництвом тих, що не зрікалися "благочестивої віри", як
за того часу називали православ’я) було однією із головних причин того
українського збройного зриву гайдамаків у 1768 році на центральних землях
Правобережжя, що відомий під народною назвою "Коліївщина 139". Повстання
гайдамаків проходило під проводом полковника "городових козаків" Івана
Ґонти й запорожця Максима Залізняка. Духовим центром цього збройного
зриву був православний Мотронинський монастир (на півдні Київщини) під
проводом ігумена Мелхиседека Значка-Яворського (1716-1808), який і сам
зазнав мучеництва (в польській тюрмі) за віру140. Мучеництво православних
українців і білорусів під Польщею в другій половині XVIII ст. своїм живим і
писаним словом, а головно - своєю промовою в соймі у Варшаві в 1791 році
(що стала відомою в різних країнах Європи) найбільше таврував православний
архиєпископ Могилевський і Білоруський (в 1783-1795 pp.) Юрій Кониський 141
— визначний український письменник та учений.
Акція латинізування василіян (уніатського чернечого Чину Св. Василія
Великого, ЧСВВ) почалася ще за часів митрополита Й. В. Рутського, який у
1616 р. почав реформувати їх на зразок латинських монаших орденів. Саме
тому на виховників василіянського новіціяту він запросив фахівців-єзуїтів
Симеона Пруського та Андрея Конинського.142
За часів митрополита Велямина Рутського відбувся в Кобрині у 1626 році
другий (після Берестейського Собору 1596 року) уніатський собор. 143 Також за
часів цього митрополита в Символ Віри уніатів був включений (на
137Likowski Е. Оp. cit. - Стор. 257.
138Архів Конгрегації // De Propaganda Fide (в Римі). - Том IV.
139На основі цієї події Тарас Шевченко написав поему „Гайдамаки".
140Історичні джерела, що відносяться до мучеництва православних українців того часу взагалі, а до
мучеництва ігумена М. Значка-Яворського зокрема, див.: Архивъ Юго-Западной Россіи". - Ч. І. - Т. II.
141Джерела див.: Павловичъ М. Георгій Кониській, архієпископ Могилівський //Хрістіанское Чтеніе. - І. 1873.
Цього ж автора „Критико-библіографический обзоръ словъ и ръчей Г. Конискаго" //Журн. „Х.Ч".- VII. 1873.
142Likowski Е. Оp. cit. - Стор. 233-334.
143Хоч василіянин Ігнатій Кульчинський в 1733 році у своїй праці ..Specimenecclesiae Ruthenicae" писав, що
такий уніатський собор відбувся в 1626 pоці, кардинал Сильвестер Сембратович, митрополит Галицький, у
своєму листі, датованому у Львові 5 грудня 1888 р. до папи Льва ХІІІ писав, що від часу проголошення
Берестейської Унії відбувся тільки один уніатський собор: в Замості 1720 року. Див.: „Чинности у ръшеня
рускаго провинціяльного собора въ Галичини, отбувшогося во Львові въ роцъ 1891".- Львів, 1896. - Стор. 3.
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Замістському Соборі, 1720 р.) додаток "Filioque" — на місце того додатка
("через Сина"), який уніати прийняли були першим артикулом акту
Берестейської Унії 1596 р. Усіх католиків Східного обряду (тобто тих бувших
православних християн, що перейшли в унію з Римом) змусив прийняти
"Filioque" своїм спеціальним едиктом папа Урбан VIII (1623-1644). 144 Але
русини-уніати формально проголосили це щойно на своєму соборі 1720 року.
Переконання тих православних єпископів, які підписали акт
Берестейської Унії, що полякам буде досить того, як русини з православ’я
перейдуть в унію і будуть лояльними до Польщі, було їхнім власним pium
desiderium. Бо ж Польщі унія була потрібна на те, щоб "puscic Rusina па
Rusina,145 тобто щоб руками русинів-уніатів нищити православних русинів. А
коли русини-уніати це своє завдання виконають і вже не будуть потрібні
Польщі, тоді вона (Польща) переведе уніатів у латинство і спольщить їх.
Уніатський митрополит Лев Шептицький (1749-1779) 146 писав про це в
своєму листі до православного архиєпископа Могилівського й Білоруського
Юрія Кониського наступне: "Ми (уніати) ще живемо за вами (за плечима
православних). Коли католики вас догризуть, то заберуться й до нас. Та й тепер
в сварках уже називають нас, як і вас, схизматиками".147
Коли в 1788 р. хтось пустив поголоску, що син Івана Ґонти збирається йти
з гайдамаками на Волинь і польська шляхта з переполоху почала в 1789 році
масакрувати українців на Волині й Поділлі, Феодосій Бродович (t 1803),
архипресвітер уніатської капітули в Луцьку, у відчаї заявив: "Знай про те,
уніате русине: хоч би ти віддав за Польщу майно й життя, твоя доля завжди
буде сумна. Поляк буде тебе переслідувати, кажучи, що ти прихильний Москві,
а москаль буде чинити те саме, бо ти — уніат'.148
***
Галичину від Польщі забрала Австрія у 1772 р.оці — під час першої фази
розподілу Польської держави її сильнішими сусідами. Під час другої фази її
розподілу (1793 р.) решту Правобережжя України (крім Берестейщини) забрала
від Польщі Росія. А під час третьої (останньої) фази (1795 р.) Росія забрала й
Берестейщину. Тому що Росія забрала від Польщі ті українські землі, де ще
недавно був великий (але й дуже трагічний) збройний зрив ("гайдамацький")
православних українців проти поляків та унії, населення там негайно почало
масово усувати з парафій уніатське духовенство, і заступати його духовенством
144Цей едикт папи Урбана VIII був згадуваний на Замістському Соборі в 1720 році та на Львівському соборі
1891 року. Див.: Чинности и ръшення.... - Op. cit.. - Стор. 24.
145Вислів з публікації греко-католицького декана Степана Качали „Polityka Роlakow wzgigdem Rusi" (1879).
1463 того українського роду, з якого походить графська родина Шептицьких, першим з православ’я в унію
перейшов архимандрит Унівського монастиря Варлаам Шептицький, що належав до гуртка єпископа Йосифа
Шумлянського.
147Возняк Михайло. Історія української літератури. - Том III.- Львів, 1924. - С. 97.
148Brodowicz Т. Widok przemocy па, slaba. niewinnosc srogo wywarta roku 1789.(Текст її видав Яків Головацький
у 1861-1862 pp.).
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православним.
Але полонізація уніатських ченців-василіян уже вспіла тоді дійти до того,
що коли поляки 1831 р. на цих українських землях повстали проти Росії (це
було т. зв. "Листопадове Повстання"), то монастирі тих ченців (а в цьому й
Почаївська Лавра на Волині) стали по стороні поляків, які навіть тоді ширили
збройний терор серед православних українців і масово вішали селян. І це була
та формальна причина, через яку уряд Росії 1839 р. відібрав від василіян
монастирі й церкви, і взагалі скасував унію.149
***
Наслідки Унії були такі, що майже вся та частина української провідної
верстви, яка перейшла в унію, згодом златинізувалася і перейшла в польський
табір.150 Так воно зокрема було і в Галичині, де українська національність
збереглася тільки серед селянства, убогого міщанства й серед більшості
сільських парохів, яких уже й селяни називали по-польському "jegomosc".
Коли Австрія забрала від Польщі Галичину (1772 p.), положення русинівуніатів та їхнього тодішнього митрополита Льва (Леона) Шептицького (17491779) не було легким. Тому що він був тим першим уніатським митрополитом,
який зайняв відкрите й ясне становище в обороні "руської" (української)
народності, польська влада у 1768 році звинувачувала його під замітом
"інспірування Гайдамаччини".151 Польські діячі, що мали впливи в Відні,
намагалися переконати уряд імператриці Марії Тереси (1717-1780), щоб він
перевів русинів-уніатів у латинство, бо інакше вони — через свій Східній
обряд, мовляв, будуть нахилятися в сторону Росії.
Щоб рятувати Східній обряд, а з ним і "руську" народність в державних
межах Австрії, митрополит Лев Шептицький почав переконувати уряд Австрії,
що Східній обряд і "руську" народність в Австрії конче треба зберегти, бо за
їхньою допомогою Австрія згодом зможе включити в свої державні межі й
решту України — з Києвом.152
Цьому тактичному аргументові митрополита Лева Шептицького
завдячувався той факт, що полякам у Галичині не вдалося спонукати до
переведення українців-уніатів у латинство й до нараження їх на небезпеку
дальшої полонізації — тепер уже в державних межах Австрії.
Коли Австрія забрала Галичину від Польщі, уряд Марії Тереси створив
149Дорошенко Дмитро. Короткий нарис історії християнської церкви. - Вінніпег, 1949. - Стор. 82.
150Це були ті, які казали про себе, що вони були людьми „gente Rutheni,natione Poloni" („з роду Русини, а за
національністю Поляки"). Тим першим русином,який сказав про себе, що він був людиною „gente Ruthenus,
natione Poionus", був Станіслав Ожеховський, який в 1544 р. видав у Кракові брошуру (написану полатинському „Baptismus Ruthenorum", яку він написав в оборону „руського обряду Хрещення"). Про це, що
автором цього самоозначення („genthe Ruthenus, natione Роionus") був Ст. Ожеховський, вперше поінформував
польський історик проф. д-р Станіслав Смолька у своїй об'ємній публікації „Die Reussische WeitHistorischePolnische Studten-Vetrgangenheit und Gegenwart. - Wien, 1916).
151Возняк М. Оp. cit. - Стор. 97.
152Op. cit. - Стор. 98.
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назву "греко-католик" для означення уніатів. Але ця назване була синонімом
назви "русин-уніат". Австрійський уряд створив цю назву (яка в Австрії стала
офіційною) для означення уніатів різних національностей: українців Галичини
й Закарпаття; тих українців у Галичині, що через унію спольщилися, і були
відомі як "поляки греко-католицького обряду"153 і тих "словаків", які походили
із закарпатських українців.
Актом Ужгородської Унії 1646 pоку,154 що відбулася під тиском
політичної сили могутньої угорської магнатської родини Друґетів —
православ’я було зліквідоване в західній (т. зв. "королівській") частині
Закарпаття.
З боку закарпатських русинів ініціатором унії був єпископ Мукачівський
Василь Тарасович (1634-1651), що в 1642 році із православ’я перейшов в унію.
Його наслідником, єпископом уніатів на Закарпатті, був єпископ Мукачівський
Петро Партеній (1651-1665). Але в тій частині українського Закарпаття, яку
становить Мармарощина, православні оборонялися перед наступом унії аж до
XVIІІ ст. Останнім православним єпископом там був Досифей Теодорович, що
помер в 1728 чи 1735 pоці.
Після його смерті угорська влада ліквідувала цю православну єпископію.
Православний собор в Мармароському Сиготі, що мав вибрати наслідника
єпископа Д. Теодоровича, був розігнаний угорським військом.155
Титул уніатського митрополита — "Митрополит Київський і Галицький і
всієї Руси", що існував від часів Берестейської Унії (1596 p.),скасував у 1807
році папа Пій VІІ (1800-1822), заступивши його титулом "Митрополит
Галицький".
Тим першим уніатський (офіційно: "греко-католицьким") митрополитом,
що почав титулюватися "Митрополитом Галицьким" був Антін Ангелович
(1807-1814). Так титулювалися і його наслідники: Михаїл Левицький (18161858), Григорій Яхимович (1860-1863), Спиридіон Литвинович (1864-1869),
Йосиф Сембратович (1870-1898), Юліян Сас-Куїловський (1899), Андрей
Шептицький (1900-1944) і його наслідник — Йосиф Сліпий, 156 що був останім
153Ці „поляки" були в юрисдикції греко-католицької Галицької митрополії. Див.: List pasterski Andrzeja
Szeptyckiego, Metropolity Halickiego, Arcybiskupa KamiencaPodoiskiego do Polakow obrzdku grecko-katoiickiego. Оikiew, 1904.
154Історичні дані про це див.: Петровъ А. Старая вера и унія въ XVII-XVIII вв.". (Ця праця — з ділянки історії
унії на Закарпатті — поміщена в збірній публікації п.н. „Новый Сборникъ статей по славяноведенію". - С.Петербуръ, 1905).
155Енциклопедія Українознавства. Словникова частина. — Т. 2. - Париж-Нью-Иорк, 1955-1957.
156Коли СРСР у вересні 1939 р. окупував більшість західно-українських територій (що від 1921 р. були під
Польщею: Галичина, Волинь і Полісся, а також Буковину, що до того часу була під румунською окупацією),
митр. Андрей Шептицький 22 грудня 1939 p., діючи за згодою папи Пія ХІІ (1939-1958), таємно висвятив
митрата Йосифа Сліпого (повне прізвище якого: Сліпий-Коберницький-Дичковський) на єпископа з правом
бути його наслідником. Коли ж єпископ Й. Сліпий став (після смерті А. Шептицького — 1 листопада 1944 р.)
митрополитом, влада СРСР 11 квітня 1945 р. арештувала його (разом з усіма іншими греко-католицькими
єпископами). Після 18 років заслання в совєтських таборах в Сибірі й Мордовії, митрополит Й. Сліпий —
завдяки заходам папи Івана ХХШ (1958-1963) — був звільнений з табору заслання і 9 лютого1963 р. приїхав до
Риму, щоб жити там в екзилі. На другій сесії (від 29.ІХ.1963 до 4.ХІІ.1963) Другого Ватиканського Собору
(коли папою вже був Павло VI) митрополит Й.Сліпий заявив, що Церкві українців греко-католиків належить
мати статус Патріархату. Але Ватикан поставився негативно до цієї його сугестії. Папа Павло VI натомість
удостоїв його кардинальством і титулом „Верховний Архиєпископ". Незважаючи на це, загал українців грекокатоликів (за винятком єпископату) поза межами України, на власну руку, почав (з року 1975-го) титулювати
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митрополитом у Галичині перед 1946 роком, коли влада СРСР заборонила
дальше існування греко-католицької Галицької митрополії — на тій підставі,
що т. зв."Львівський Собор" (1946 p.), мовляв, "уневажнив" акт Берестейської
Унії, і "воз'єднав" українське населення Галичини з його "Церквою-матір'ю",
тобто з т. зв. "Руською Церквою" (з Московським патріархатом).
***
Четвертим (після Берестейського, Кобринського, Замістського) собором
уніатів (хоч тепер уже під назвою "греко-католики") був Львівський Собор 1891
р. Відбувся він під проводом папського легата Августина Чяски. В основному
підтвердивши постанови Замістського Собору (а в цьому й його постанову про
прийняття "Filioque" греко-католиками), Львівський Собор увів ще деякі
елементи латинізації в греко-католицьку митрополію. У постановах цього
собору, текст яких був опублікований (в латинському оригіналі та в
українському перекладі)157 щойно 1896 p., і то тільки в Римі, сказано, що
згаданий собор постановив увести целібат.
Року 1924-го група (9 священиків) бувших учасників цього Львівського
Собору у своєму спростуванні (в публікації п.н. "Висвітлення") заявила, що в
Римі пофальшували текст постанов цього собору, і, між іншим, римські
цензори цього тексту самі зробили вставку, в якій сказано, що згаданий собор
"увів целібат". У дійсності ж, — писали ці священики, — такої постанови не
було, бо більшість делегатів спротивилася намаганням легата А.Чяски і його
однодумців увести целібат і "новий календар" церковний у Галицькій
митрополії.
Звичайно це спростування ("Висвітлення", 1924 р.) не змінило того факту,
що у виданому в Римі в 1896 році текстів діянь Львівського Собору (з 1891 р.)
далі було сказано, що цей Собор узаконив целібат світських священиків у
Галицькій митрополії. Але це було нарушениям 9-го Артикулу акту
Берестейської Унії, яким Рим забезпечив уніатський кандидатам на священиків
право бути висвяченими в одруженому стані.158
Від часів Берестейського Собору ієрархія русинів-уніатів безпосередньо
підлягала Конгрегації Пропаганди Віри (Congregatio de Pro-paganda Fide) в
Римі. Так воно й було за часів уніатського Замістського Собору (1720 р.) та
Львівського Собору Галицької митрополії 1891 pоку, а також і після цього
собору.
Ті українці греко-католики (як священики, так і миряни), які критично
дивилися на статус Галицької митрополії (що була однією із т. зв. "Провінцій"
його „Патріархом", наражуючись цим на конфлікт з Ватиканом.
157Під назвою „Чинности и решеня риского провинціяльного Собора въ Галичині., вітбувшого ся во Львове в
році 1891". - Львовъ, 1896.
158Шостий Вселенський Собор своїм 13-им каноном заборонив нарушувати тетрадиційне установлення
Вселенської Церкви, згідно з яким не вільно було насильно вводити целібат. Тим папою, що нарушив цей
канон, і заборонив одруженим священикам служити в Церкві, був Григорій VII Гільдебранд (1073-1085).
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Католицької Церкви) у системі римської церковної адміністрації, вважали, що
Рим підпорядкував їх Конгрегації Пропаганди Віри тому, що він уважав їх не за
"правдивих католиків"(бо ж вони не були латинниками), а за таких людей, які
православними вже перестали бути, а католиками ще не стали. А тому що Рим
намагався зробити з них "правдивих католиків" (латинників), то він і
підпорядкував їх місійному органові Риму — Конґрегації Пропаганди Віри.159
Уважаючи унію за методу переведення православних русинів у
католицтво, Конгрегація Пропаганди Віри почала систематичну акцію
латинізування уніатів. Вона змусила їх прийняти "Filioque", прагнула
встановити целібат для їхніх священиків і т.д., і навіть намагалася нав'язати їм
церковний календар "нового стилю". Але більшість делегатів на Львівському
Соборі 1891 р. відмовилася зректися "старого" церковного календаря. Папський
легат Августин Чяска не зміг перемогти цього їхнього спротиву.
Конгрегація Пропаганди Віри в принципі ігнорувала той факт, що обряд,
в якому Київська Русь у 988 році прийняла християнство (з Візантії) був не
тільки справою релігії, але також став він з ходом часу однією із суттєвих
прикмет душі українського народу та його національно-християнської
культури. Саме цей аспект ролі обряду греко-католиків став головною
причиною того факту, що латинізаційний характер Львівського Собору (1891
р.) викликав собою серед українців у Галичині (які змагалися за своє
національне самозбереження перед наступом полонізації) великий спротив.160
Посилення оборони традиційного рідного обряду в Галичині зокрема
характеризувало собою той період часу в історії Галицької митрополії, коли
митрополитом став Андрей Шептицький (1900-1944).
***
Графові Романові Шептицькому сповнилося 22 роки, як папа Леон XIII
(1878-1903) запросив його (1886 р.) до Ватикану і там вплинув на нього, щоб
він присвятився місії здійснення того ідеалу, що його запроектував був для
русинів-уніатів папа Урбан VIII (1623-1644) своєю знаменною заявою: "О,
Ruthenl mei, per vos Orientemconvertandum spero!" — "О, мої русини, через вас
надіюся навернути Схід!".
Року 1888-го граф Роман Шептицький перейшов з латинського обряду на
1593 уваги на те, що серед українців греко-католиків (і то перш за все серед духовенства) дедалі сильнішав
голос критики того факту, що Рим далі тримав Галицьку миитрополію під контролем Конгрегації Пропаганди
Віри, митрополит Андрей Шептицький мусів видати спеціального пастирського листа (датованого у Львові 20
серп-ня 1902 p.), яким він намагався заспокоїти всіх тих українців Галичини, яких ображувало таке трактування
римської „Руської Провінції" (Галицької Митрополії) Римом. Текст цього пастирського послання митрополит
Андрей Шептицького див.: „Діло" (львівський щоденник). - 1902 . - Ч. 186-189.
160Рудовичъ Иван Отношеня обрядови во Вех одной Галичини. - Львовъ, 1893.— Іван Рудович (1868-1929), що
часто писав під псевдонімом „Іван Безсторонній", був одним із визначних українських греко-католицьких
священиків (у Львові), педагогів, українських національно-культурних і духовних діячів у Галичині. Був
автором численних статтей на українські церковні теми. Замітним вкладом в українську церковну
історіографію є його розвідка „Унія въ Львовской Єпархіи" (Львовъ, 1900).
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обряд греко-католицький, прийняв чернечий постриг і під іменем Андрея
вступив у василіянський манастир, а незабаром — в 1900 році - він уже був
митрополитом Галицьким.
Але за часів митрополита А. Шептицького умови навертання ,,Сходу" на
католицизм були ще трудніші, ніж за папи Урбана VIII. Ще до часів папи Пія
IX (1846-1878) католицьку віру від православної віри під догматичним оглядом
відрізняло тільки "Filioque" (в догматі про походження Св. Духа). Але
Католицька Церква згодом почала дедалі більше своїм віронавчанням
віддалюватися від православ’я.
Рим у 1859 році ввів новий догмат — "Непорочне Зачаття Діви Марії". А
року 1870-го Другий Ватиканський Собор увів догмат "примату й
непомильности" (в справах віри й моралі) Папи Римського — з одночасним
проголошенням анафеми всім тим, що не визнають цього нового догмату." 161
І ще одне латинське догматичне нововведення — "Assumptio" —мусіли
прийняти й уніати.162 А до того ж чимало й інших елементів було введено в
церковну сферу греко-католиків. Це означало, що унія не могла становити
собою кладки, через яку можна було "непомітно" перевести православ’я на
"беріг" католицтва.
До того ж, Андрей Шептицький в 1900-1918 роках був у державних
межах Австрії. Доступ на Схід (на території Російської імперії за часів царату) з
політичних причин був йому заборонений. Відтак він не міг практично
скористатися з того документу, що 1907 р. дав йому папа Пій X (1903-1914),
уповноваживши цього владику очолити унійну акцію на всьому Сході Європи.
Коли ж Галичина (а також Волинь, Полісся, Холмщина й Підляшшя)
внаслідок першої світової війни опинилися під польською окупацією, а на
території бувшої царської Російської імперії постала комуністична імперія —
Совєтський Союз, митрополит Андрей Шептицький також не мав доступу на ці
простори Сходу Європи.
Отже, протягом 1907-1939 pоків візія місії митрополита Андрея
Шептицького на європейському сході залишилася тільки в сфері теорії, яка
була обговорювана на тих з'їздах, що з його ініціативи відбувалися в м.
Велеграді (в Моравії, Чехія) в 1907, 1909, 1911, 1924, 1927, 1932 й 1936 роках
— в рамках акції т. зв. "Апостолату свв. Кирила й Мефодія", завданням якого
було переводити всі слов'янські народи православного віросповідання в унію з
161Текст цього догмату (з 1870 р.) див.: „Додатокъ до чинностей и ръшеньрусскаго провинціяльного Собора в
Галичини, відбувшогося во Львові в 1891". -Львів.1897. - Стор. 18.
162Установлений у 1950 році папою Пієм ХІІ догмат „Assumptio" зобов'язує католиків вірити, що Діва Марія
була з тілом узята на небо. Православна Церква святкує не „Assumptio", а „Успіння" Пресв. Діви Марії (погрецькому „koimesis", а по-латинському „Dormitio"). Про традицію „Dormitio" і „Assumptio" див.: Ante-Nicene
Fathers. - Voi. VII. Архимандрит Єлецького монастиря Пресв. Богородиці в Чернігові (про якого Іпатський
Літопис згадує під 1074 роком) Іоаникій Ґалятовський (l688) у своєму творі „Скарбниця потребная" (1676)
інформує, що на старовинній печатці цього монастиря „Успіння" було зображене у формі такого образочка:
Христос стоїть біля упокоєної Діви Марії і душу її на руках тримає, а по обох боках Його стоять апп. Петро й
Павло. Тією першою церковною книжкою у православному світі, в якій була виражена віра в „Assumptio" були
„Акафисты", що були видані Києво-Печерською Лаврою в 1624 р. (управителем друкарні за того часу там був
Тарас Земка). З Києва — по-через ці „Акафисты" — „Assumptio" поширилося й на Москву. (Ширше про це
див.: Юр. Мулик-Луцик, „Проблема тілесного піднесення на Небо Пресв. Діви Марії в Київських „Акафистах" з
1625 р. ( „Вістник" - Вінніпег, 1957).
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Римом.
Коли почалася Друга світова війна і совєтська армія окупувала Галичину
та включила її в СРСР, митрополит А. Шептицький, скориставши з даного йому
в 1907 році папою Пієм X уповноваження, негайно (вже в перших місяцях 1940
р.) охопив своєю унійною акцією (яку він очолив) увесь схід Європи з Сибіром
включно. Але папа Пій XII своїм листом, датованим 30 травня 1940 р.,
уневажнив це уповноваження, і заборонив митрополиту Шептицькому
очолювати церковну акцію поза межами Галичини.163
7). Включення Української Православної Церкви в Московський
Патріархат.
Ті непорозуміння, що скоро почали виникати між Україною й Москвою в
зв'язку із заключенням Переяславської Угоди, перш за все були спричинені тим
фактом, на який історики загалом не звертають уваги, а яким в дійсності було
питання інтерпретації деяких "Статтей Б. Хмельницького"(з 12березня 1654 p.).
У гетьмана Б. Хмельницького та його старшини критерієм інтерпретації
був той їхній принцип, який можна б виражати фразою: "Це само собою
розуміється". Але цей їхній критерій полягав в їхньому власному розумінні
букви й духу деяких статей ("пунктів") Переяславської Угоди, які Москва
інтерпретувала по-своєму на основі свого власного "само собою розуміється".
Про те, що Б. Хмельницький і його старшини не були теоретично
підготовані до укладання згаданої угоди з Москвою між іншим свідчить той
факт, що цей гетьман був прикро заскочений, як несподіванкою,заявою боярина
В. Бутурліна, який сказав, що тільки вони (Б. Хмельницький і його старшини)
мусять присягою (в церкві) ствердити своє зобов'язання дотримуватися цієї
угоди, а цар із свого боку не буде стверджувати свого зобов'язання присягою,
бо він, як "самодержец"(автократ), не присягає своїм підданим.
Цей приклад свідчить, що Б. Хмельницький, постановивши заключити
угоду з Москвою, був певний, що права й обов'язки володаря Царства
Московського були приблизно такі самі, що й права та обов'язки польського
короля. А це означає, що про сутність того царського статусу в Московщині,
який означувався терміном "самодержець", Б. Хмельницький і його старшини
не були поінформовані. Якщо б вони знали про те, що "самодержець" — це
монарх-диктатор, який міг ось так сказати про очолену ним державу: "L'etat
c'estmoi",164 і що "самодержість" царя була найвищим законом Царства
Московського, вони були б уникнули чимало непорозумінь і несподіванок на
точці букви й духа акту Переяславської Угоди. По-перше, вони були б
усвідомили собі, що їхня віра в те, що людям козацького й духовного станів (в
Україні) цар забезпечить "вольності" — такі "вольності", які вони самі це
розуміли, були не тільки нереальні, але й нелогічні в системі "самодержства".
163Про цю заборону див. ватікан. документи: „Акти. Т. ПІ. Церква в Польщі і в Балтійських країнах. 19391945".
164„Держава — це я". Так окреслив характер очоленої ним держави французький король Людвик XIV(16381715).
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По-друге, якщо б вони були знали сутність того статусу царя, що означувався
титулом "самодержець", то їм було б ясно, що принцип царського
"самодержавства" мав у Царстві Московському те саме леґалістичне значення,
яке в середньовічних часах в Європі мало означення "dominus et heres" 165 у
відношенні до монарха.
Монарх Царства Московського володів, згідно з принципом
"самодержства" в леґалістичному сенсі цього слова, тобто його влада законно
вважалася в Москві такою, якою була влада середньовічного монарха в Європі,
що був "dominus et heres" — "пан і господар" своєї держави, це значить, що був
він її власником.
Це треба мати на увазі в зв'язку з тим, що цар Московщини на основі
Переяславської Угоди офіційно став також і "царем Малоросії" (України). А в
Москві це "само собою розумілося", що він, мовляв, став "самодержцем"
України.
Факт непорозуміння між українською провідною верствою й Москвою на
точці інтерпретації букви й духу акту Переяславської Угоди зокрема виразився
в спорі між ними за характер відношення "Статтей Б. Хмельницького" до
юрисдикційного статуса Київської митрополії.
Тут йдеться про те, що після заключення Переяславської Угодив Москві
протягом подальших п'ятьох років (до 1659 р. включно) рішуче й переконано
твердили, що ця угода також підпорядкувала Київську митрополію юрисдикції
Московської патріархії і що це, мовляв, було сказано в "Статтях Б.
Хмельницького"166. Але в Україні відповідали на це, що ці претензії Москви
нічим необґрунтовані, бо в "Статтях Б.Х." не було такого артикулу, в якому
було б написано, що акт Переяславської Угоди включив Київську митрополію в
Московський патріархат.
Очевидно, що в "Статтях Б.Х." не було такої статті, в якій було б сказано,
що Київська митрополія переходить в юрисдикцію Московської патріархії. У
тих "статтях Б. Хмельницького" (тобто в акті Переяславського Договору з 1654
p.), що опубліковані в ІІІ томі російського збірника документів під назкою
"Собраніе Государственныхъ Грамотъ и Договоровъ", узагалі немає згадки про
Київську митрополію.
Одначе джерелом непорозуміння в цій справі в дійсності був не текст
згаданих "Статтей", а була ним справа інтерпретації того факту, що цар
Московщини на основі акту Переяславської Угоди став також і царем (чи,
точніше кажучи, царем-самодержцем) України. Цей факт треба підкреслити
тому, що в Царстві Московському ще й за того часу діяв той середньовічний
принцип, який виражався фразою "cujusregio, ejus rehgio" ("чия влада, того й
релігія"). Згідно з цим принципом факт прийняття християнства володарем
даної держави сам собою означав, що християнство ставало там державною
релігією, і що населення тієї країни також мусіло цю релігію прийняти.
Практикування цього принципу на християнському ґрунті було
165„Пан і господар".
166Архивъ Юго-Западной Россіи. Том V. Стор. 79. Див. також «Акты, относящіеся къ исторіи Южной и
Западной Россіи». - Т. IV. - № 115. - Стор. 264.
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започатковане в Візантійсько-Римській імперії. Коли імператор Констянтин
Великий (306-337) став християнином, то він проголосив християнство
державною релігією. Цей приклад згаданого володаря згодом наслідували
(тобто практикували принцип "cujus regio, ejus геligio") всі ті володарі інших
держав, що приймали християнство. Так поступив і князь Володимир Великий.
У Літописі Нестора ("Повість врем’яних літ") сказано, що коли цей
володар прийняв християнство, то він перш за все видав наказ, щоб усе
населення Києва "завтра" вийшло на берег Дніпра, де йому буде звершене
хрещення; при цьому він підкреслив, що хто з киян не виконає цього наказу, то
він буде вважатися противником волі цього володаря.
Той імпрератив, що виражається фразою "cujus regio, ejus religio" під
політичним оглядом базувався на автократизмі ("самодержості") давніх
володарів; під оглядом соціопсихологічним він мав свою підставу в сфері
міфології, а специфічно в такому давньому віруванні, що походження монарха
було божественне. Звичайно, що таке вірування було також і в давньому Римі.
Про це свідчить легенда про початок установлення королів у Римі. Вона каже,
що Авґур (римський віщун) одного разу побачив на небі такий знак, який
віщував, що боги зішлють римлянам короля в особі Нуми Помпілія. 167 Між
іншим про цю легенду згадує римський поет Тит Лівій (59 р. перед Н. Хр. —17
р. по Н.Хр.) у своїй монументальній праці "Historia ab Urbe condita" - "Історія
від заснування Міста" (Риму).
Хоч у деяких народів згодом перестали вірити в божественне походження
монарха, то все ж таки в них було культивоване таке переконання, що
основною прикметою монарха була його "номінальна харизма" (тобто та його
духова сила, що була дана йому божественною благодаттю). І саме тому цезар
Римської імперії в дохристиянських часах був духовною особою, титул якої був
"Pontifex Maximus"— "Верховний Жрець".
Віра в "нумінальну харизму" володаря в Римській імперії була основною
дохристиянського народно-релігійного "культу цезаря".168 Коли християнство в
Візантійсько-Римській імперії стало державною релігією (за часів імператора
Констянтина
Великого),
народно-релігійний
"культ
цезаря"
був
християнізований — шляхом того особливого ритуалу, що полягав у
помазуванні володаря на царство, і у висліді цього він ставав "помазанником
Божим".
Християнізація дохристиянського "культу цезаря" відбувалася на основі
того поняття про монарха як "помазаника Божого", що перейшло в сферу
християнства із Старого Завіту. У Біблії сказано, що Саул мав стати царем
Ізраїля з волі Божої. А щоб Саул міг стати царем, Бог звелів пророкові
Самуїлові звершити йому ритуал "помазання" (на царство)169.
Володар Візантійсько-Римської імперії, як монарх-автократ, пильнував,
щоб інтереси Церкви не суперечили інтересам держави. А оскільки
християнство там було державною релігією, то інтереси Церкви були узгоджені
167Згідно з легендою, Нума Помлілій був другим з черги (після Рема) в числі 7 королів Риму.
168Про „Kaiserkult" („культ цезаря")Див:Mensching G.. Soeiologie der Religion. -Bonn, 1947.- C. 35, 58, 119.
169Перша книга пророка Самуїла.
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з інтересами держави головно таким чином, що адміністративні норми Церкви
стали частиною кодексу державних законів.
Як "помазаник Божий", володар цієї імперії мав свій особливий статус у
Церкві. Перш за все він мав не тільки право, але й обов'язок захищати
християнство та його Церкву і при цьому також пильнувати, щоб норми
ортодоксії (православ’я, тобто правдивого вірування) були введені в життя.
Зокрема ж тільки він мав право скликати церковні собори і міг (хоч і не мусів)
бути їхнім предсідником170.
Автократизм ("самодержість"") володаря Римської Імперії, удержавнення
Церкви в ній і статус монарха цієї великодержави, як "помазаника Божого", —
все це разом складалося на таке поєднання його влади в світській і державній
сферах, яке позначається терміном "цезаропапізм".
Цезаропапізм, який у Візантійсько-Римській імперії з ходом часу почав
дедалі більше занепадати (спочатку внаслідок зростання сили й значення
Вселенських Соборів, а після того — під тиском все більшого поширення
Вселенської Церкви поза межі цієї імперії), прищепився й розвинувся в Москві.
Першим тим чинником, який сприяв цьому, була автократична влада
володаря Великого Князівства Московського — ще тоді, коли його території
були (аж до 1478 р.) під татарською владою171.
Приклад абсолютистської влади татарських ханів, під "ігом" яких
Московщина була майже два з половиною століття (1237-1478), звичайно, був
тим пригожим ґрунтом, на якому розвивався автократизм володарів Великого
Князівства Московського в такій формі, що була немислимою в жодній іншій
Європейській країні. Тут і була перша причина того факту, що володарі
Великого Князівства Московського вважали "самозрозумілим" своє "право"
володіти Церквою на своїх територіях.
Але джерелом "легалістичної" мотивації "цезаропапізму" в Московщині
було її переконання, що її володарі, починаючи з 1472 pоку, стали законними
наслідниками володарів Візантійсько-Римської імперії. Джерелом цього їхнього
переконання був той факт, що володар Великого Князівства Московського Іван
III ("Великий") одружився(1472 р.) з Софією Палеолог, яка була останньою з
роду монархів Візантійсько-Римської імперії. Це вона принесла з собою в
Москву візантійсько-римську державну емблему — золотого "двоголового
орла", що з того часу стала державною емблемою Московщини.
Візантійсько-Римська імперія за того часу вже не існувала. Її західні
("римські") території вже з давніх-давен почали завойовувати германські
народи, що їх об'єднував один з їхніх володарів Карл Великий, якого папа Леон
III 800 р. коронував у Римі, а відтак офіційно проголосив його монархом
Римської імперії.
Грецьку частину території Візантійсько-Римської імперії почали
здобувати турки-сельджуки. Ці їхні завоювання були завершені здобуттям
Константинополя в 1453 році. Під час оборони цього міста загинув останній
володар Візантії імператор Іван VIII Палеолог. Його брат, Фома Палеолог, із
170На першому Вселенському Соборі в 325 р. головував імператор Констянтин Великий.
171Велике Князівство Московське з-під татарської влади унезалежнив його володар Іван III (1462-1505) 1478 р.
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своєю донькою Зоєю (яку в нас називали "Софією") утік до Риму.
Сподіваючись, що Софія Палеолог (яку в Римі виховували в унійному
дусі) переведе Велике Князівство Московське в унію з Римською Церквою,
папа Павло II 1469 р. запропонував Іванові 111 одружитися з Софією. Але
Софія, що приїхала в Москву 12 листопада (ст. ст.) 1472 pоку, звінчалася з
Іваном III у православній церкві. Відтак унійних надій папи Павла II вона не
здійснила.
Унаслідок одруження з Софією Палеолог Іван III офіційно проголосив
себе законним наслідником імператорів Візантії — "володарем і самодержцем
(автократом) всієї Росії, новим царем Константином172 у новому місті
Константина — в Москві"173.
У дусі традиції "візантійського" монаршого самоозначення Івана III був
вихований й Іван IV (1535-1584), прозваний в історії Росії "Грозним" (у
дійсності ж він був жорстокий). Він зростав і виховувався в середовищі, яке
прищепило йому такий погляд (що був ґрунтований на відповідній
інтерпретації Св. Письма та історії), що його автократизм ("самодержість")
були оправдані нібито його "божественним правом".
Року 1547-го Іван IV офіційно проголосив себе "царем". Цей акт він
формально заманіфестував своєю коронацією, а це означало — звершеним
йому ритуалом церковного "помазання на царство". Цей акт в історії Івана IV
був логічним наслідком того факту, що Іван III проголосив себе спадкоємцем
царів Візантії.
Так званий "Земський Собор", що поставав як нерегулярні всекрайові
збори знатних представників суспільних станів Царства Московського, що його
встановив Іван IV, фактично був безвільним знаряддям цього царя. Фьодор І,
син Івана IV, був тим останнім царем, що походив з династії (Київської)
Рюриковичів174. Нездужалий і слабовільний Фьодор І протягом років свого
кволого царювання (1584-1598) був тим фасадом, за яким Царством
Московським фактично правив чоловік його сестри — Борис Годунов, який був
боярином татарського походження.
Згідно з візантійською традицією, сам факт очолення держави таким
володарем, що був "помазаний на царство" (відтак й формально титулувався
"царем", тобто був "кесаром") означав, що первоієрархом Церкви в його
державі мав бути патріарх.
Але не за часів Івана IV, а вже щойно за життя його сина царя Фьодора І,
Московській митрополії був наданий статус Патріархату в 1589 році 175.
172Тут йдеться про володаря Візантійсько-Римської імперії Константина Великого.
173Glenn 8. Dumke, ..Russia". (Slavonic Encyclopedia. Edited by Joseph 8. Roucek,Ph.D.C, - New York, 1949).
174Після володарів з династії Рюриковичів, що вигасла із смертю царя Фьодора I (fl598) в Москві настали
володарі нової династії — Романових, яку започаткував Михаїл Романов, що став царем в 1613 році — після
того періоду, що відомий як „Смутное Время" (1584-1613) боротьби за царський престол та польських інвазій
на царство Московське. Другим з черги царем з „Дому Романових" був Алексій Михайлович — син Михаїла
Романова.
175Перший патріарх Московський Іов, як фаворит Бориса Годунова, підтримав його кандидатуру на царя.
Ставши царем, Борис Годунов видав закон, силою якого селянство в цій державі було перемінене в кріпаків
(рабів) московського дворянства (шляхти). Прикладом для Б. Годунова тут був факт панщини в Польщі та в
інших центральних і західних державах Європи. Але Б. Годунов не заснував династії. Царем він був у 15981605 pоках.
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Невіддільним від факту прищеплення в Московщині такого переконання,
що її володарі стали наслідниками монархів Візантійсько-Римської імперії,
було зародження там віри в те, що Москва —це, мовляв, спадкоємниця "Риму".
Назва "Рим" у цьому випадку вживалася як символічно-типізоване означення
центра християнства в церковно-політичному сенсі цього слова). Специфічно
тут йдеться про т.зв. "теорію Москви — Третього Риму". Обгрунтування цієї
теорії було коротке.
Перший в історії церковно-політичний центр християнства — Рим, що
був столицею Італії, перестав існувати тому, що Константин Великий столицю
Римської імперії звідти перемістив в 330 році до міста Візантії, яке в його честь
опісля було перейменоване на "Константинопіль". До того ж, християнство в
Римі втратило свій православний характер, бо Церква ввела там вірування в
"Filioque".
Місце першого ("старого") церковно-політичного центра ("Риму")
християнства, що перестало існувати, зайняв новостворений ("новий") центр,
що постав у Константинополі. Але той другий центр ("Новий Рим") опинився в
1453 році в полоні невірних — мусульман, чи, як тоді казали, "въ пл'ьненіи
агарянскомъ". А до того ж, в "Новім Римі" (в "другому Римі") християнство вже
й втратило характер правовірності (православ’я), бо Константинопільський
патріархат на католицькому соборі у Флоренції і 1439 році перейшов в унію з
Римом.
Місце другого церковно-політичного центру християнства, тобто на місце
"Нового Риму" (чи "Другого Риму"), що перестав існувати, мав зайняти новий
центр — "Третій Рим". А бути ним вже не могло бути щось інше, окрім
Москви.
Тим першим (серед тих усіх, що досі відомі історикам) документом, в
якому засвідчена ідея "Москви — Третього Риму", є московський твір з XV ст.
"Повесть о белом клобуке ", автор якої між іншим висловив таке своє
віщування: "Усі християнські царства прийдуть у кінець 176 і зійдуться в одне
царство — російське — православ’я ради, бо ж від Риму 177 благодать і слава, і
честь віднята; також і від царствуючого града (Константинополя) благодать Св.
Духа відніметься в "плинете агарянское", і всі святощі передані будуть від Бога
великій російській землі в часі своїм, і царя російського звеличить Господь над
багатьма народами, і патріарший великий чин від царствуючого града 178 також
буде наданий великій російській землі в часі своїм".
Автор цього твору, як видно, базував ці свої віщування на підставі того
факту, що Іван III проголосив був себе наслідником володарів ВізантійськоРимської імперії. Не в абстрактній формі (віщування, субстратом якого,
очевидно, було pium desiderium), як це бачимо в вищезгаданій "Повісті", а в
конкретній формі поставив ідею "Москви — Третього Риму" московський
чернець-містик Філофей — "старець" Трисвятительського Єлезаревого
монастиря в Пскові.
176Перестануть існувати.
177Від столиці Італії з її папським престолом.
178Від Константинополя.

126

Коли боярин Міхаїл Мунєхін, що був високопоставленою особою при
великому князеві Василієві III (1505-1533) в 1523 році попросив старця
Філофея, щоб той сказав йому чи то правда, що зорі віщують великі зміни на
землі на 1524 рік, цей чернець відповів йому, що зорями правлять ангели, а
тому вони не мають впливу на події в світі взагалі й у Великому Князівстві
Московському зокрема. Цьому князівству не загрожує жодна небезпека, бо
тутешня Церква дотримується "чистого християнства". Далі старець Філофей у
цьому ж листі до М. Мунєхіна пише наступне: "Тепер у всій піднебесній 179 один
православний цар, государ русскій, і свята вселенська церква замість Риму і
Константинополя сяє в Москві ясніше за сонце. Два Рими 180 впали, третій181
стоїть, а четвертому не бути. Усі християнські царства прийшли в кінець, і
зійшлися в одне царство нашого государя. Усі християнські царства
потопилися від невірних, тільки царство нашого государя благодаттю
Христовою стоїть. Подобає нашому великому князеві держати це з великим
опасінням і споляганням на Бога, а не надіятися на золото й багатство зникливе,
але на все даючого Бога. А зорі не можуть нічого ні додати, ні
відняти".Подібного листа він тоді ж таки написав і до великого князя Василія
ІІІ, але в ньому він багато місця присвятив своєму намаганню переконати цього
володаря, щоб він жив по-християнському, щоб допомагав убогим і піклувався
Церквою та щоб жив повздержливо, скромно182.
Істоту цезаропапізму, що зродився в Візантійсько-Римській імперії, й
перещеплювання його на ґрунт Москви, процес його розвитку на цьому новому
ґрунті і ті форми, в яких він там проявив себе, конче треба брати до уваги в
зв'язку з мотивами й методами підпорядкування Київської митрополії
юрисдикції Московської патріархії. Йдеться про те, що цар Алексій
Михайлович дивився на акт Переяславської Угоди крізь призму доведеного до
крайніх меж і закоріненого московського цезаропапізму. Саме тому він був
переконаний, що факт визнання Б. Хмельницьким царського протекторату над
Україною сам собою означав, що це автоматично давало цьому цареві (як
"помазаникові Божому", тобто як автократові з "божественною харизмою")
право влади й над Українською Церквою.
Такий погляд тодішньої української провідної верстви, що Київській
митрополії не повинна була загрожувати контролю Москви, був логічний, бо ж
у "Статтях Б. Хмельницького" не було сказано, що під "царською рукою" (під
персональним протекторатом царя) буде не тільки Україна, як така, але й також
її Церква. Але факт логічності цього переконання української верхівки не
означав, що її погляд у цьому випадку був реальним. Йдеться про те, що в
історії християнства не було такого випадку, щоб Церква тієї країни, яка
опинилася під окупацією даної держави, не попала під контролю окупанта —
раніше чи пізніше.

179На всій землі.
180„Старий Рим" (в Італії) і „Новий Рим" (Константинопіль).
181„Третій" (Рим) — Москва.
182Малининъ Василій. Старецъ Елеазарова монастыря Филофей и его посланіе. - Киев, 1888.
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***
Після Переяславської Угоди Москва відразу почала натискати на
Українську Церкву, перш за все вимагаючи, щоб її митрополит "билъ челомъ"
(кланявся) московському цареві. Першого її натиску зазнав наслідник Петра
Могили — митрополит Сильвестр Косів у 1657 році, що належав до чільних
противників Переяславської Угоди. Коли московський воєвода в Києві зробив
митрополиту С. Косову "выговоръ" за те, що він не погоджується з гетьманом
Б. Хмельницьким на точці його відношення до Москви, цей ієрарх розсердився
і повишеним голосом заявив: "Гетманъ Богданъ Хмельницкій посылавъ бить
челомъ государю и поддался со всемъ войскомъ запорожскимъ подъ государеву
высокую руку; а онъ, митрополитъ, со всемъ соборомъ (церковним) бити
челомъ государю о томъ, что ему быть подъ государевою рукою, не
посылывалъ, и живетъ онъ съ духовными людьми о себе), ни подъ чьею
властью183.
Митрополити Української Православної Церкви аж до часів митрополита
Йосифа Нелюбовича-Тукальського (1663-1675) включно відмовлялися
підлягати патріархові Московському. За оборону Української Православної
Церкви перед польськими унійними насильствами митрополит Й. НелюбовичТукальський деякий час був ув'язнений у тюрмі в Маріенбурзі, а в Москві
дивилися на нього неприхильно тому, що він поборював її акцію за включення
Української Церкви в Московський патріархат. Цей ієрарх-патріот був
найближчим політичним дорадником Петра Дорошенка, що 1665 р. став
гетьманом Правобережжя, де він боровся з польськими окупантами, а 8 червня
1668 р. козацька старшина вибрала його гетьманом всієї України (Лівобережжя
й Правобережжя). Петро Дорошенко аж до вересня 1676 р. воював (з
допомогою Туреччини, яка, звичайно, плюндрувала Україну) на двох фронтах
— проти Польщі й Московщини.
Після смерті митрополита Йосифа Нелюбовича-Тукальського в l675 році
престол Київської митрополії через боротьбу між кількома кандидатами та
інтриґи Москви не був обсаджений 10 років (1675-1685). Містоблюстителем
цього престолу протягом того часу був архиєпископЧернігівський Лазар
Баранович. Наслідником Й. Нелюбовича-Тукальського на престолі Київської
митрополії став у 1685 році єпископ Луцький Гедеон, князь СвятополкЧетвертинський. Він був тим першим митрополитом Української Церкви, що
признав над собою юрисдикцію патріарха Московського.
Усі ті події, що безпосередньо відносилися до вибору цього владики на
митрополичий престол Української Церкви та до одночасного підпорядкування
її Московській патріархії і всі ті українські духовні й світські діячі, які брали в
цьому участь, були пов'язані тільки з Лівобережжям України — з тими
українськими територіями із Києвом включно, що на основі Андрусівської
Угоди Московщини з Польщею були під владою Москви. Бо тільки на
Лівобережжі ще був гетьманові підлегла численна козацька вища
183Акты, относящееся къ Южной и Западной Россіи. - Т. X. - № 8. - С.-Петербургъ, 1878.
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(старшинська) верства та її еліта. На Правобережжі ж, що була під польською
займанщиною, гетьмана та козацької старшинської еліти вже не було. Українці
з цих територій не могли брати участь в тих церковно-політичних подіях, що
тоді відбувалися на Лівобережжі.
Тактика Москви в її намаганні взяти під свій контроль церковний сектор в
Україні полягала в її планах здійснити цю свою мету за допомогою гетьмана й
чільних представників української провідної верстви. Ця тактика мала створити
таке враження, що Українська Православна Церква із своєї власної ініціативи
постановила просити патріарха Московського, щоб він прийняв її в свою
юрисдикцію. Москва також хотіла, щоб сама Українська Церква знайшла ті
причини, через які вона, мовляв, не могла далі залишатися в юрисдикції
патріарха Константинопільського. Ця метода Москви була віддзеркалена в її
наказі (з лютого 1685 p.), яким вона звеліла гетьманові Іванові Самойловичеві
повести справу так, щоб ще того таки року довести до скликання український
церковний собор, який мав би вибрати кандидата на митрополита і зобов'язати
його, щоб він поїхав до Москви і там підпорядкувався патріархові Іоакимові.
У вищезгаданому наказі, що його гетьман І. Самойлович отримав з
Москви в лютому 1685 р., між іншим було сказано наступне: "А какъ тому
митрополиту (що його мав вибрати собор у Києві в 1685 році) поступить и
какое послушаніе оказывать святейшему киръ Іоакиму, патріарху Московскому
і всея Руси, и его преемникамъ, как судить, по какимъ причинамъ и тягостямъ
власть Константинопольскаго патриарха отложить, въ какомъ почитаній
гетьмана, старшину и все войско Запорожское иметь, и о всякихъ церковныхъ
делахъ писать къ св. Патриарху Московскому, а къ св. Константинопольскому
патриарху ни о чемъ не писать, и непосылать, причитанія никакого къ нему не
иметь, подъ послушатемъ у него не быть, и изъ подъ его паствы, за разстоятемъ
дальнаго пути совершенно отстать... По степени Кіевской митрополій быть
первою между россійскими митрополіями... А новоизбраннаго митрополита,
для архипастырскаго рукоположенія, отпустить въ Москву"184.
Цей наказ Москви, очевидно, поставив гетьмана І. Самойловича перед
дилемою. Якщо він знехтує цю вимогу Москви, то в такий спосіб наразить
проти себе ту частину українського духовенства, яка рішуче відмовлялася
підлягати юрисдикції патріарха Московського. А якщо він цього наказу Москви
не виконає, то буде московською владою усунений із стану гетьмана і ще й
покараний, а Москва на статус гетьмана вибере собі таку особу, яка цей її наказ
виконає без спротиву.
То ж Самойлович, звичайно, вибрав собі цю першу альтернативу. А втім,
дотогочасна його діяльність свідчила, що він був беззастережно лояльним у
відношенні до Москви. До того ж, він був свідомий того, що Москва так чи
інакше доможеться підпорядкування Київської митрополії юрисдикції
патріарха Московського.
Пригожий ґрунт для акції Москви за включення Української Церкви в
Московський патріархат створював ще один важливий фактор, а саме велике
переслідування православ’я польською владою на Правобережжі України під
184Архивъ Юго-Западной Россіи. - Т. V, ч. 1. - Київ, 1872. - Стор. 100-101.
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польською окупацією. Забезпечившись шляхом замирення з Московщиною
актом Андрусівської Угоди, Польща постановила цілком ліквідувати
Православну Церкву на окупованих нею землях Правобережжя. За часів короля
Яна Собеского (1674-1696) план ліквідації православ’я на цих територіях був
готовий. Цей польський володар уже почав скорими темпами здійснювати
його185.
Тому що цей період в історії Польщі (коли її королем був Ян Собеський)
головно позначився її війнами з Туреччиною (найбільша перемога цього короля
над турками була в 1683 році під Віднем), польське традиційне оскаржування
українських діячів під демагогічним замітом "шпигунства на користь
Туреччини" (бо патріархи Константинополя, яким вони підлягали, були,
почавши з 1453 pоку, під турецькою владою) за того часу там посилилося було
до крайніх меж.
Коли гетьман Іван Самойлович побачив, що Москва так чи інакше
доможеться обсадження митрополичого престола в Києві такою особою, яка
визнає над собою юрисдикцію патріарха Московського, він запропонував
Москві кандидатуру єпископа Луцького Гедеона, князя СвятополкаЧетвертинського (з роду Руриковичів). Цей владика був змушений тікати із
своєї єпархії (на Правобережжі), бо за його супротив унії король Ян Собеський
загрозив йому ув'язненням у фортеці в Марієнбурзі, а це могло зрештою
загрожувати його життю.186 Про те, що польська влада також намагалася
отруїти його, він потім свідчив так: "Не точію различными умышленями
пакости мне, но и явно враждебными отравами на отнятіє живота моего
многажды нагло ствоваху187.
Єпископ Гедеон утік в 1684 році "з Польщі" (чи специфічно з
Правобережжя України) на Лівобережжя, де ним заопікувався його свояк —
гетьман Іван Самойлович. Дочка цього гетьмана ще з 1682 р. була замужем за
племінником єпископа Гедеона. Коли Іван Самойлович отримав наказ з
Москви, щоб він поробив такі заходи, які довели б до скликання елекційного
церковного собору в Києві у 1685 pоці, цей гетьман уже мав кандидата на
обсадження митрополичої кафедри в Києві — кандидата в особі єпископа
Гедеона Четвертинського. Бо хоч за того часу всі знали, що єпископ Гедеон —
це "людина добра й тиха, що ніякої влади не бажає" 188, але все таки він дав
своєму сватові (І.Самойловичеві) свою згоду кандидувати на посаду
митрополита.
У світлі тих документальних джерел,"189 що відносяться до елекційного190
185Про це свідчив тайний унійний план православного єпископа Львівського Йосифа Шумлянського, що був
фаворитом короля Яна Собеського.
186У фортеці в Марієнбурзі (біля Ґданська) був замучений великий протосингел (megas protosyngelos —
заступник патріарха) грек Никіфор за те, що він на протиунійному соборі в Бересті 1596 р. від імені
Константинопільської патріархії виступив проти включення Київської митрополії в Католицьку Церкву.
Польська влада ув'язнила його під таким формальним претекстом, що він, мовляв, був „турецьким шпигуном".
187Op. cit. - Т. V, ч. 1. - Стор. 43.
188Op. cit. - Crop. 98.
189Усі ті документи, що відносяться до вищезгаданого Київського Собору і до процесу включення Київської
митрополії в Московський патріархат подані в збірнику публікацій „Архивъ Юго-Западной Россіи" (Т. V. Київ, 1872).
190„Елекційним" був такий собор, метою якого було вибирати когось із єпископів на посаду митрополита.
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Київського Собору 1685 pоку, видно, що світські делегати відіграли там роль
більшу, ніж делегати духовні, і що між світськими делегатами головне місце
займав делегат з Чигирина (із столиці гетьмана Івана Самойловича) Іван
Мазепа191. Він тоді був генеральним осаулом (головним виконуючим
доручення) Самойловича, і цей гетьман саме тому доручив йому завдання
повести справи на цьому соборі так, щоб він вибрав єпископа Гедеона на
посаду митрополита Київського і зобов'язав його поїхати в Москву, щоб там
підпорядкуватися її патріархові. Іван Мазепа це завдання успішно виконав —
так, як того бажав собі гетьман Іван Самойлович192.
Сам факт вирішальної ролі світських делегатів, а головно ролі Мазепи, на
цьому соборі в принципі не міг уважатися за несподіванку, бо ж руський
єпископат ще 1415 р. на своєму соборів Новоґрудку 193 постановив був, щоб на
майбутнє до участі в церковних соборах допускати й делегатів мирян
(світських). Тим першим собором, в якому взяли участь миряни (були це
представники українських і білоруських вельмож) був собор (також у
Новоґрудку) 1450 року. Патріархи Константинопільські не тільки акцептували
факт допущення мирян до участі в соборах Київської митрополії, 194 але й
згодом (за часів унійної пресії на цю митрополію) вони сильно підтримували
роль мирян у соборах цієї Церкви.
Тим першим собором Київської митрополії, що характеризувався
перевагою ролі делегатів-мирян (представників церковних братств і козацтва)
був Київський собор 1628 р. Митрополит Іов Борецький скликав — у
порозумінні з архимандритом Києво-Печерської Лаври Петром Могилою —
цей собор, щоб він висловив свою думку про той проект церковнобогословського "примирення православних з уніатами", автором якого був
єпископ Мелетій Смотрицький, який ще перед тим — в 1627році - потаємно
перейшов був в унію. Мелетій Смотрицький після того заявив, що він і всі інші
єпископи на цьому соборі не осмілилися поставити питання про "замирення
православних з уніатами", бо вони налякалися грізної постави козацьких
делегатів.195
Очевидно, що факт переваги ролі даних делегатів (будь вони світські чи
191Повне його родове прізвище — „Мазепа-Колединський".
192Дехто робить таке припущення, що Москва з вдячності за ту роль, яку І. Мазепа відіграв на Київському
Соборі 1685 p., через два роки — в 1687 році - зробила його гетьманом. Див.: Іларіон Огієнко, архиєпископ
Холмсько-Підляський. Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви. - Прага, 1942. С. 224.
193„Новоґрудек" — це стара офіційна назва, яка становить собою польську версію білоруського міста
Новгородка. У Новогрудку звичайно резидували митрополити т. зв. „Литовської Митрополії", що існувала в
XIV-XV ст. на тих „руських"землях з Києвом, що за того часу були в державних межах Великого Князівства
Литовського. Незважаючи на цю її офіційну назву („Литовська Митрополія"), згадана Митрополія фактично не
була нічим іншим, а тією частиною Київської митрополії, території якої (з Києвом включно) були окуповані
Литвою. Що назва „Литовська митрополія" була основана на політичному критерії, про це свідчить той факт,
що кожен митрополит, який очолював т. зв. „Литовську митрополію", титулювався не „митрополитом
Литовським", а тільки „митрополитом Київським і всієї Руси".
194У канонах Вселенської Церкви не сказано, що миряни не мають права брати участь в церковних соборах.
Участь у Вселенських Соборах брали не тільки єпископи, священики й ченці, але й миряни. Історичні церковні
дані про це див.: Добронравовъ Н. Участіе клира и мирян на соборахъ въ первые девять въковъ христіанства //
Богословскій Вестникъ. - 1907, II).
195Ширше про це писав М. Смотрицький у своїй заяві „Protestacja przeciwkosoborowi w tym roku 1628 w dniu
augusta miesiaca w Kijowie..." (Львів, 1628).
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духовні) на церковному соборі часом може бути корисним для їхньої віри й
Церкви, а часом шкідливим. Це залежить від тієї мети, задля якої вони
послужилися перевагою своєї ролі на соборі.
Постанови Київського Собору 1685 року були шкідливими для
Української Церкви не через сам той факт, що головну роль грали там світські
делегати, а через те, що світські провідні діячі на цьому соборі діяли по лінії
вимог Москви. Визначні ж представники церковного духовенства були поділені
на два табори: один (під проводом ігумена Видубецького монастиря Феодосія
Углицького) був за підпорядкування Київської митрополії Москві, а другий під
проводом архимандрита Печерської Лаври Варлаама Ясинського 196 був проти
цього. Властиво своє слово в цій справі повинен був сказати тодішній головний
український авторитет — архиєпископ Чернігівський Лазар Баранович,
містоблюститель Київського митрополичого престола в 1675-1685 pp., але він
досить дипломатично вирішив не втручатися в ці справи.
Вибраний Київським собором (8 липня 1685 р.) на київський
митрополичий престіл єпископ Гедеон у почоті 45 осіб знатних українців
(світських і духовних) у жовтні вирушив до Москви, щоб там, згідно з
дорученням цього собору, визнати патріарха Московського своїм киріярхом. Це
мало статися під час акту посвячення його на митрополиче служіння, що
патріарх Іоаким мав йому звершити. У Москву прибув він 24 жовтня 1685 року
і там, в Успенському соборі, патріарх 8 листопада звершив йому акт
інтронізації. Відбулося це в присутності малолітніх царів: Петра, Іваната їхньої
сестри-реґентки Софії197.
Єпископ Гедеон у зв'язку з цим прочитав там такий акт присяги:
"Обещаюся повиноватися всегда отцу моєму, великому господину, святейшему
киръ Іоакиму, патріарху московскому, и аще случится и по немъ будущому
святейшему патріарху московскому, и всему преосвященному Собору —
россійскимь преосвященнымъ митрополитамъ, архієпископамь и епископамъ,
братіи моей, во всемъ согласну быти, и любовь духовную вседушно къ нимъ
имтуги и яко братію почитати я... Аще же отцу моєму, святейшему киръ
Іоакиму, патріарху московкому явлюся непослушенъ или противенъ или отъ
него во особность восхощу отступитии єпархію, мной врученную, каковымъ
либо образомъ ему, отцу моєму, въ чемъ непослушну сотворю, и тогда абіе
лишенъ буду всего сана своего и власти ... Во известную же крепость и вечное
утвержденіє, сіє моє обещаніє, подписавъ моєю рукою, вручаю отцу моєму
великому господину, святъйшему патріарху московскому ..."198
196До речі, сам В. Ясинський ще перед Київським собором 1685 р. визнавав над собою юрисдикцію патріарха
Московського. Коли цей архимандрит довідався, що багату Печерську архимандрію намагався посісти єпископ
Львівський Йосиф Шумлянський, то він негайно звернувся до патріарха Іоакима й випросив собі в нього
грамоту на цю архимандрію. Цією московсько-патріаршою грамотою він забезпечився перед загрозою з боку
єпископа Й. Шумлянського (Див.: Харламповичъ К.В. Малороссійское влияніе на великорусскую церковную
жизнь. - Том І. - Казань, 1914).
197Після смерті царя Алексія Михайловича Романова (f 1676) царем був його найстарший син Фьодор, що
помер у 1682 році. Після того протягом подальших 7 років (до 1689 р.) разом царями були обидва малолітні
сини Алексія Михайловича — Петро й Іван та їхня сестра Софія, яка, як найстарша з них, була регенткою.
Самостійно почав правити, як цар, Петро Алексійович Романов у 1689 році. В історії Росії він відомий як Петро
І Великий.
198Архивъ Ю. 3. Россіи. - Т. V, ч. I. - Стор. 103-104.
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У грамоті, яку в грудні 1685 р. царі вручили єпископу Гедеонові, було
написано: "И мы, великие государи, цари і великіє князи, 1оаннъ Алексієвичъ,
Петръ Алексієвич и сестра наша Софія Алексієвна, изволили весь митрополій
Кіевской причтъ и чинъ духовный пожаловати для утвержденія той Кієвской
митрополій и въ потвержденіє прежнихъ духовнаго чина прав и вольностей.., а
быти той Кієвской митрополій въ такомъ же соблюденіи, въ какомъ она была
до сего времени подъ благословешемъ святейшаго Вселенскаго
Константинопольскаго патріарха какъ в митрополичей чести, такъ и во
исправленіи духовнаго чина и церковнаго, и въ сохраненіи начала, правъ и
вольностей обыклыхъ обрътающихся по исконному обычаю... и все
обыкновенія прежнія безъ примъненя полно содержати ... И сею нашею
жалованною грамотою обнадеживаемъ и утверждаемъ, и въ том быти на нашу
государскую милость во всемъ надежнымъ'.199
Патріарх Іоаким одночасно й від себе вручив митрополиту Гедеонові
"Грамоту", але про права Київської митрополії в ній не сказано нічого, бо
справа церковних прав у Московщині належала не до патріарших, а до
царських прерогатив, що були базовані на принципі цезаропапізму.
Найзамітнішим явищем у цій грамоті, яку патріарх Іоаким вручив
митрополиту Гедеонові в грудні 1685 року, був той факт, що в ній була зміна в
титулі митрополита православних русинів (українців і білорусів). Патріяарх
Іоаким титулював його так: "Митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Малыя
Россіи". Московським нововведенням у цьому випадку було тут оте "всея
Малыя Россіи". Йдеться про те, що митрополити Київські до того часу завжди
титулювалися митрополитами "всієї Руси".
Назва "Малая Россія", як така, не була новиною в історії України та її
Церкви. Була вона твором греків. У Константинополі "Малою Росією" спочатку
називали Галицько-Волинське князівство. У відношенні до всіх державних
територій Київської Руси (яку греки вважали за "Велику Русь") ГалицькоВолинське князівство вони означували як "Малу Русь". А тому що назву "Русь"
греки по-своєму спочатку вимовляли як "Ros", а потім — як "Rosia", то й в
Україні згодом почала прищеплюватися грецька форма цієї назви, але в нас
писали її з подвійним С (подібно як і в латинській формі назви "Русь"
—"Russia").
Так ось з грецького ,Міkra Rosia", тобто "Мала Русь" (що означало
Галицько-Волинську Русь) у нас постала назва "Мала Россія". Тими
найстаршими джерелами, в яких ця назва (для Галицько-Волинського
князівства) засвідчена, є ті візантійські документи, які відносяться до того
факту, що Констанинопільська патріархія з 1303 року унезалежнила ГалицькоВолинське князівство від Київської митрополії, і надала йому митрополита (з
престолом у місті Галичі), який безпосередньо підлягав патріархові
Константинопільському. За прикладом Константинополя у нас титулували його
"Митрополитомъ всея Малыя Россїи'.200
199Повний текст цієї грамоти див.: Полное Собрание Законовъ Россійской Имперіи. - Томъ XI. (1830 p.). - №
8334. (Те саме подає й «Архивъ Ю.-З. Россіи». - Т. V,ч. 1. — Стор. 98-99).
200Історію заснування „Галицької митрополії" (фактично це була Галицько-Волинська митрополія) перший
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Тому, що Галицька митрополія існувала відносно недовго — від 1303
року (з перервою в періоді 1340-1371 pp.) до 1401 року, то й назва "Мала
Россія" (для територій Галичини й Волині) в нас не вспіла спопуляризуватися.
На місце бувшого митрополичого престола в Галичині було основане
намісництво Київської митрополії. Це була та підстава, на основі якої
митрополит Київський і всієї Руси Йосиф II Солтан (1507-1522) 1509 p. домігся
в польського короля Сигізмунда І ("Старого") права до титулу "Митрополит
Київський" додати "і Галицький".
Грецька вимова назви "Русь" (тобто її грецька версія "Rosia") в Україні й
Білорусі з ходом часу почала поширюватися й закорінюватися, але тільки в
нашій церковній термінології, бо ж наші зв'язки з Константинополем мали
виключно церковний характер. Є ця грецька форма ("Россія") назви "Русь" і в
титулі митрополита Петра Могили: "Милостю Божею Археепископъ
Митрополитъ Кієвскій и Галицкій і всея Россіи, Екзархъ св. Апостолського
Константинополского Трону".201
З назви "Россія" у нас утворили прикметника "россійскій", який також
уживався переважно в церковній сфері. І так, Руську Церкву (Київську
митрополію) в державних межах Польщі наші церковні діячі почали називати
"Церквою Россійською".202
Прийнята Україною грецька версія назви "Русь" з Києва почала
проникати в Московщину. Найстаршими тими московськими пам'ятками, в
яких вона засвідчена, є не щось інше, а тільки монети володаря Великого
Князівства Московського Івана III (1462-1505), на яких назва "Русь" замінена її
грецькою (але зукраїнізованою) формою "Россія".
Поширення назви "Мала Россія" (яку в Константинополі створили були в
початках XIV ст. для означення Галицько-Волинського князівства) на всі
українські землі — при одночасному означенні територій Московщини назвою
"Великая Россія" (що було зроблено за старим грецьким зразком: "Мала
Греція", що означала грецькі етнічні землі, і "Велика Греція" — поширені
території Греції на її колонії) було використане Москвою для її твердження, що
"Мала Россія" (Україна) — це "колиска" Великої Россії. Отже, вона, мовляв, є
етнографічно-історичною частиною Московщини.
Так у Москві інтерпретували функцію назви "Малая Россія", коли в титулі
митрополита Київського й Галицького визначення (митрополитъ) "всея Руси" (а
досліджував на основі грецьких джерельних матеріалів німецький учений Г. Ґельцер. (Див.: Geizer Н. Beitrage
zur Russischen Kirehen. //Geschichte aus griechischen Quellen. (Zeitschrift fiir Kirchengesehiehte. - Gotha, 1892.
201Цей титул є під підписом митрополита П. Могили в книзі „Учительное Євангеліє"з 1637 р. (Згадує про цей
титул П. Могили X. Титов у праці „Матеріали для історії книжної справи на Вкраїні" (Київ, 1924). Фотокопію
документа, в якому засвідчений цей титул митрополита П. Могили також помістив Аркадій Жуковський у своїй
монографії „Петро Могила й питання єдності Церков" (Париж, 1969).
202Памва Беринда (+ 1632) вживав обидва прикметники, що були утворені в Україні з грецьких версій назви
„Русь"; були це прикметник „росскій" (що походив із старшої грецької версії назви „Русь", якою була форма
„Ros") і прикметник„россійскій", що походив з пізнішої грецької версії назви „Русь", якою була форма „Rosia".
Перший з цих прикметників засвідчений у назві лексикографічної праці П.Беринди: „Лексиконъ славеноросскій
албо именъ толкованіє". (Київ, 1627). Другий з цих прикметників засвідчений у передмові до цього
„Лексикона", в якій П. Беринда назвав Київську митрополію означенням „Церковъ Россійская". Це один з
доказів, що термін „Rosia" (грецька версія назви „Русь") спочатку приймалася була в нас (у формі „Россія")
тільки в церковній сфері.
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пізніше "всея Россіи") Москва 1685 р. замінила означенням (митрополитъ)
"Малыя Россіи".
Цю зміну в титулі митрополита Київського й Галицького Москва зробила
на основі своїх претензій на "право" включити Україну в свої території, бо
українські землі вона вважала за "свої" землі. Очевидно, що це та підстава, на
якій Переяславську Угоду (персональну — по через особу спільного царя —
унію України з Московщиною) Москва почала вважати за акт "воз'єднання"
("поновного" з'єднання) українських земель із землями Московщини.
Московська Патріархія своїм однобічним актом ширила свою
юрисдикцію на Україну ще перед 1685 р., не чекаючи на формальне
підпорядкування Київської митрополії юрисдикції патріарха Московського.
Патріарх Нікон (1605-1681) почав титулюватися "Патріархомь Великія и
Малыя Россіи" на підставі Переяславської Угоди. А коли цар Алексій
Михайлович здобув від Польщі більшість білоруських земель, то Нікон
автоматично заманіфестував цей факт поширенням свого титулу; він почав
титулуватися "Патріархомь Великія, Малыя и Белыя Россіи".203
У той час, коли українське православне духовенство на Правобережжі
(під польською займанщиною) боролося в обороні православної віри перед
польським урядовим наступом на неї, на Лівобережжі (під окупацією Москви)
та частина українського духовенства (чи, точніше кажучи, його еліти), яка
виступала проти підпорядкування Київської митрополії юрисдикції
Московської патріархії, боролася за збереження своїх традиційних станових
вольностей. Вона головно була налякана тим фактом, що в Московщині влада
трактувала священиків так, немов би це були "холопи".
Зараз таки після Київського Собору, який підпорядкував Київську
митрополію Москві, ці духовні опозиціонери на своїх зборах у Києві в 1685
pоці написали протестного листа (вже другого з черги) до гетьмана Івана
Самойловича, в якому вони між іншим вказують на той факт, що в Московщині
слуги архиєрейські за що-небудь "священника на правеж-в палицею по литкамъ
затинають.204 Далі, вони в цьому листі до гетьмана нарікали, що українські
церковні книги Москва осуджує (вона вважала їх за "єретичні"), зміняє деякі
українські церковні обряди та звичаї й т.ін. У листі сказано, що коли Москва
зайняла територію Білгородської єпархії205 і включила її в Московський
патріархат, то там поступила вона так: "Книги наши Кіевскія скасовано, а
наслано Московскія, чево і въ насъ сподевати бы ся треба... Церковное пъте и
служеніє отменено, а все по-московски поставлено, до чего наши люди не
скоро могутъ привыкнути ... Дъти малыя, некрещенны, не поливати, а
погружати священницы должны: и много неумъетные священницы, а къ тому
не привыклые обычаю, детей въ слободахъ потопили 206. Священика за вини
203Див.: Лотоцький О. Автокефалія. - Варшава, 1938. - Стор. 474.
204Архивъ Ю.-З. Россії. - Т. V, ч. I. - No. XII.
205Зв. Білгород (на „високому березі" горішнього Дінця) — головне місто північних земель Слобожанщини.
206Звичай „поливання" водою, а не „погружування" (занурування) у воді під час звершування Таїнства
Хрещення у нас формально санкціонував митрополит Петро Могила. Див. про це в статті: Кобиський І.
Декілька думок М. Костомарова про церковні реформи //Релігійно-Науковий Вістник". - Ч. 11-12, 1923. Ширше
про церковно-обрядові реформи митрополита П. Могили див.: Шероцкій К. Шевъ, путеводітель. - Юевъ, 1917.
Таку ж думку, що собори Православної Церкви в кожній країні можуть змінювати церковні обряди, бо єдність
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волно шелепами, рубаху снявши, бити, —и вышняго чина духовнаго людямъ
такъ же чинять ..."207.
Усе ж таки провідники цієї української духовної опозиції, як видно, були
(з політичних мотивів) обережними, а тому вони за головну причину свого
спротиву постановам Київського Собору 1685 р. воліли подати (шляхом
випробуваної методи) причини канонічного характеру. 208 Духовні опозиціонери
на цих своїх зборах у Києві у 1685 році саме тому в своєму першому листі до
гетьмана Івана Самойловича писали, що вони без вагання вийдуть з-під
юрисдикції патріарха Константинопільського й піддадуться юрисдикції
патріарха Московського, де тільки тоді, коли патріарх Константинопільський
погодиться звершити акт "цессії" (віддачі) Київської митрополії патріархові
Московському.
"... Так на тотъ часъ безъ сумньнія отлучимося отъ Константинополскаго
исконного отца своего, кгды очима нашими обачимъ и ушима услышимъ
цессію царегородцькаго патріарха московскому"209. Цей канонічний аргумент
духовних опозиціонерів у Києві зробив враження на гетьмана Івана
Самойловича, який (як син православного священика, був вихований у
церковній атмосфері, а до того ж він був добре освічений) не міг не мати на
увазі юрисдикційно-канонічного аспекту постанов цього Київського Собору. А
втім і сам єпископ Гедеон домагався, щоб Московська патріархія принаймні
post factum (уже після того, коли він присягне патріархові Московському)
поробила заходи, щоб патріарх Константинопільський звільнив його від тієї
присяги, яку він (Гедеон) дав був йому тоді, коли його 1659 р. висвячували
були на єпископа (з кафедрою в Луцьку). І коли єпископ Гедеон з
припоручення Київського Собору їхав до Москви, щоб патріарх посвятив його
на служіния в сані митрополита, то Іван Самойлович, здаючи Москві звіт з
постанов цього собору, при цьому писав ось що: "Покорственно докладываю,
что новообранной митрополитъ взялъ благословеніє210 отъ святейшаго
Константинополскаго патріархаи учинилъ присягу никогда не оступать отъ
послушанія того Константинополскаго престола". Саме тому новообраний
митрополит Гедеон просить Москву постаратися, щоб "на ту присягу свою
разрешеніє імети могъ'.211 (Тобто він просив, щоб Москва постаралася
Вселенського Православ’я повинна полягати тільки в єдності його догматів, митрополит П. Могила висловив у
своїй полемічній книзі „Litosalbo kamien...", виданій у Києві в 1644 р. (Заголовок цієї книги дуже довгий). Це
була відповідь митрополита П. Могили священику Касіянові Саковичу (який спочатку був православним, а
потім — уніатом, а в кінці - римо-католиком (латинником), який у своєму творі (написаному по-польському, і
виданому в Кракові 1642 р.) п. з. „Epanorthesisabo Perspektywa..." (заголовок її дуже довгий) писав „О 61edach,
herezjach і zabobo-nach cerkwie ruskiej, w unji nie bedacej, tak w artykulach wiary, jako w
administrowaniusakramentow і inszych obrzadkach і ceremoniach znajdujacych sig..."
207Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V, ч. 1. - № XII.
208Коли в Бересті 1596 p. відбувався польсько-католицький унійний собор, то учасники протиунійного собору
(що одночасно там відбувався), які знали, що за їхній спротив унії вони могли бути посуджені в нелояльності
до польської влади, також твердили, що канони не дозволяли їм виходити з-під юрисдикції патріарха
Константинопільського без його згоди, і самовільно переходити в юрисдикцію іншого патріарха, яким був
патріарх Римський (Див.: Likowski Е. Op. cit. - Стор. 147).
209Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V, ч. I. - № ХП.
210Коли його висвячували на єпископа — з призначенням на кафедру в Луцьку // Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V,
ч. 1. № XII.
211Відсутнє посилання в тексті ЮМЛ.
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домогтися в Константинопільського патріарха одобрения тієї присяги, яку він
дасть патріархові Іоакимові). І старання в цій справі Москва погодилася
зробити. Хоч, щоправда, вона почала ці заходи робити вже після доконаного
факту — після присяги митрополита Гедеона на вірність патріархові Іоакимові.
Хоч у документах, що відносяться до цієї справи специфічно про це не
сказано, але воно само собою розуміється, що тут йшлося про той канон, який
забороняв кожній православній спільноті виходити з-під юрисдикції того
архипастиря, який у них був первоієрархом (і переходити в іншу юрисдикцію)
без його дозволу на це.
Ця заборона найперше була імплікована в змісті II канона другого
Вселенського Собору (381 р.),212 який не дозволяє першоієрархові будь-котрої з
автокефальних Церков поширювати свою юрисдикцію на іншу автокефальну
Церкву. Цю канонічну заборону нарушив патріарх Московський Іоаким, який
поширив свою юрисдикцію на ту частину Константинопільського патріархату,
що нею була Київська митрополія. Згаданий канон, звичайно, тим самим
забороняє частині будь-котрої автокефальної Церкви переходити в юрисдикцію
первоієрарха іншої автокефальної Церкви без дозволу свого первоієрарха. Цю
заборону нарушили Київський Собор 1685 року і митрополит Гедеон, які без
дозволу свого первоієрарха (патріарха Константинопільського) підпорядкували
Київську митрополію юрисдикції патріарха Московського. Вищезгадана
канонічна заборона була згодом особливо підкреслена т. зв. "другим і третім"
Константинопольським Собором 861 pоку, який своїм XV каноном особливо
підкреслив той факт, що священикам, єпископам і митрополитам не вільно
відходити від свого патріарха, — розуміється, без його згоди на це. А це
значить, що цей канон згаданих двох Константинопольських Соборів був
нарушений Київським Собором 1685 pоку, бо він постановив відійти від свого
первоієрарха (Патріарха Константинопільського) без його дозволу.213
Москва
постановила
будь-якою
ціною
домогтися
від
Константинопільської патріархії канонічності визнання факту підпорядкування
Київської митрополії Московській патріархії. Царський уряд рішив добитися
цього, як видно, переважно з уваги на прохання митрополита Гедеона, який
своєю присягою патріарху Іоакимові (8 листопада 1685) р.) зломив ту присягу,
якою він ще 1659 р. зобов'язався бути вірним патріархові
Константинопільському. Митрополит Гедеон сподівався, що коли б
Константинопільська патріархія погодилася передати Київську митрополію в
юрисдикцію патріарха Московського, то вона одночасно звільнила б його від
тієї присяги, яку він дав був патріархові Константинопільському, і за зломання
якої Константинопільська патріархія могла анафемувати (виклясти) його.
Гетьман Іван Самойлович міг сподіватися, що й йому самому та всім
212Цю заборону повторив третій Вселенський Собор 431 року своїм VIII каноном.
213Канонічний аргумент української опозиції фактові підпорядкування Української Церкви юрисдикції Москви
нагадує собою аргумент антиунійного собору в Бересті 1596 р. Коли там 9 жовтня (ст. ст.) 1596 р. був
проголошений акт Унії, то антиунійний (православний) собор у Бересті 10 жовтня ст. ст. (1596 р.) заявив, що
канони II, ІІІ й IV Вселенських Соборів забороняють відходити від свого патріарха (яким для православних
русинів був патріарх Константинопільський), і без його дозволу переходити до іншого патріарха, яким тут був
патріарх Римський (Див.: Likowski Е. Op. cit. - Стор. 147).
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провідним аранжерам Київського Собору 1685 р. (головно ж Іванові Мазепі —
генеральному осаулові цього гетьмана) могла загрожувати анафема з боку
Константинопільської патріархії. Той факт, що гетьман Іван Брюховецький
(1663-1668) був виклятий патріархом Константинопольським Паїсієм, а
гетьмана
Дем'яна
Многогрішного
(1669-1672)
викляв
патріарх
Константинопільський Мефодій, не міг не бути тим моментом, яке в свідомості
цього гетьмана викликало собою побоювання, що Константинопільська
патріархія йому проголосить анафему, а відтак поставить його поза межі
релігійно-моральних законів серед українського народу.
Москва
незабаром
таки
рішилася
вислати
посольство
до
Констанинопільської патріархії. Звідти поїхав туди Никіта Алексеев, а з ним —
Іван Лисиця, емісар гетьмана Івана Самойловича. Роль цього гетьманського
посланця pro forma мала бути важливішою за роль посланця Москви, яка через
Івана Самойловича формально ставила справу так, що це, мовляв, не Москва, а
сам український народ домагався вилучення своєї Церкви із
Константинопільського патріархату і включення її в патріархат Московський.
Як це за того часу водилося в звичаях посольства, Н. Алексеєв та Іван
Лисиця везли з собою дарунки (від царського уряду) — "три сорока соболей й
двісти червонныхъ". У світлі того факту, що за того часу платили не пару соток
"червонних" (золотих рублів) та кілька десятків соболів, а давали десятки, а то
й сотки тисяч червінців за об'єкти політичних торгів, 214 стає ясно, що той
дарунок, який везли з собою Н.Алексеев та І.Лисиця, не вважався ні Москвою,
ні Константинопільською патріархією за евентуальну "заплату" за Київську
митрополію.
Н.Алеєксєєв та І.Лисиця приїхали в Туреччину (вони вирушили туди в
листопаді 1685 р.) саме в той час, коли на патріарший престіл у
Константинополі вже вибрали Діонисія IV, але він ще не був затверджений
турецькою владою, а специфічно — великим візиром цієї імперії. По дорозі до
Константинополя ці емісари зупинилися в Адріянополі, бо тут вони застали
патріарха Єрусалимського Досифея, що був найвизначнішим православним
каноністом того часу і найавторитетнішим ієрархом, без участи й поради якого
не відбувалися тоді жодні важливі церковні рішення в Східніх Патріархатах.
Але коли Н.Алексеев та І. Лисиця просили його, щоб він спонукав патріарха
Діонисія IV апробувати факт включення Київської митрополії в Московський
патріархат, а цей ієрарх відмовився зробити це, І.Лисиця рішучим тоном
заявив: "Гетьман, усе Військо Запорізьке й народ малороссійський у підданстві
великих государів. Гетьман хоче, щоб і чин духовних 215був під благословенням
патріарха Московського. А коли це вже зроблено,216 то так воно й буде'.217
214За те, що Польща 1686 р. зріклася Києва на користь Москви, царська влада заплатила їй 346,000
„червонныхъ": 200,000 рублів 1680 р. і 146,000 руб. в 1868 pоці. А Іван Мазепа заплатив князю Василю
Ґоліцину 10,000 „червонныхъ" за те, що той своїми впливами в Москві допоміг йому стати в 1687 році
гетьманом (розуміється, гетьманом тільки на Лівобережжі України).
215Київська Митрополія.
216Тут йдеться про те, що Київська митрополія була підпорядкована юрисдикції патріарха Московського
Іоакима (Савєлова) постановою Київського Собору 8 липня 1685 р.
217Текст цієї заяви І. Лисиці див.: „Акты, относящіеся къ исторій Южной и Западной Россіи. - Т. IV.- № 115.
(Тут подані всі ті документи, які відносяться до справи включення Київської митрополії в Московський
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У той час, коли Н. Алексеев та І. Лисиця без успіху переговорювали з
патріархом Досифеєм, до Андріянополя приїхав новий патріарх Константинопільський (наслідник патріарха Якова) Діонисій IV. Поспішив він туди
просити великого візира, щоб той затвердив його вибір на патріарший престіл у
Константинополі. Довідавшись, що до нього приїхало посольство з Москви,
патріарх Діонисій IV вислав до них одного із своїх архимандритів, бо він був
зацікавлений тією "милостинею" ("три сорока соболей и двъсти червонныхъ"),
яку це посольство привезло з собою.
Н.Алексеев та І.Лисиця заявили посланцеві патріарха Діонисія IV, що цю
"милостиню" вони дадуть патріархові тільки після того, коли він своїми
"грамотами" передасть Київську митрополію в юрисдикцію патріарха
Московського: "Яко прежде дасть ему грамоты, и потомъ да возметъ деньги отъ
него". Коли ж Діонисій IV не погодився виконати цю вимогу Н.Алексеева та
І.Лисиці, вони побачили, що цей патріарх не хоче відступити Київську
митрополію Московському патріархові, а тому припинили свої переговори з
ним218.
Обидва ці посли після того ухвалили осягнути свою мету за допомогою
великого візира Туреччини. О.Лотоцький про це інформує так: "Тоді, на пораду
досвідчених людей, Алексеев звернувся до великого візиря, і се одразу привело
справу до остаточного вирішення. Міжнародне становище Туреччини було тоді
тяжке, — вона провадила тоді війну одночасно з Венецією, Австрією та
Польщею, а тому було для неї дуже важливим заховати добрі відносини з
Московщиною. Через се візир охоче поміг Алексееву в його місії, зробивши
натиск на обох патріархів. У наступне побачення з Алєксєєвим патріарх
Досифей став говорити зовсім інакше, ніж поперед. "Я пришукав у правилах, —
казав він, — що вільно кожному єпископові одпустити свою єпархію до іншого
єпископа, буду умовляти патріарха Діонисія, щоб виконав царську волю". І
дійсно понаписував потрібні для московського правительства грамоти та дістав
за се 200 рублів'.219
Таке твердження, що Н. Алексеев та І. Лисиця тільки тоді довідалися, що
не ці патріархи, а великий візир може вирішити цю справу, коли їх
поінформували про це "досвідчені люди" в Андріянополі, треба вважати за
легенду. Це виявляється в світлі того факту, що від часу здобуття турками
Константинополя (1453 р.) його патріархи фактично стали "турецькими
в'язнями", і не один з них був явно чи скрито замордований турецькою владою.
Коли даний ієрарх хотів, щоб його кандидатуру на патріарха
Константинопільського затвердила турецька влада, він мусів словом й ділом
засвідчити свою лояльність до неї, а до того ж ще й давати чималі дарунки тим
державним чинникам, від яких залежала доля Вселенського Патріарха. Також
тяжким було положення й усіх інших патріархів Сходу, які, як і патріарх
Константинопільський, були під турецькою владою. Патріархати Антіохійський
та Олександрійський були тоді під турецькою владою від 1516 p., а патріархат
патріархат).
218Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V, ч. І. Передмова. - Стор. 145.
219Лотоцький О. Op. cit. - Т. II. - Стор. 378.
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Єрусалимський — від 1517 p.
Коли Москва ще перед Київським Собором 1685 р. звернулася була до
Константинопільської патріархії, щоб та відступила Київську митрополію
Московському патріархові, і царський уряд з цією метою 11 грудня 1684 р.
вислав до Константинополя свого підпоручника — грека Захарія Софіра
("Іванова"), який повіз з собою царську "милостиню" (40 соболів і 200
червінців), то тодішній патріарх Константинопільський Яків відкрито заявив
Москві, що вирішення цієї справи залежало від турецької влади. По-перше, —
сказав він, — справу евентуальної передачі Київської митрополії в юрисдикцію
Москви він узагалі не може порушити інакше, як тільки на соборі
Константинопільського патріархату, але без дозволу великого візира не вільно
скликати собору. По-друге, — додав він, — Константинопільському
патріархатові не буде вільно переговорювати з Москвою в справі Київської
митрополії, якщо великий візир не дасть свого дозволу на це. Отож патріарх
Яків порадив царському урядові перш за все звернутися до великого візиря,
щоб він дозволив Константинопільській патріархії зайнятися справою
евентуального підпорядкування Київської митрополії Московській патріархії.220
Такою була та відповідь патріарха Якова Москві, яку дехто з наших
істориків подає в формі своєї лапідарної заяви, що цей патріарх "не погодився"
на передачу Київської митрополії Московському патріархатові, а про роль
турецької влади в цій справі не згадує.
Ті інформації й поради, які патріарх Яків дав був Москві в 1654 році
свідчать про те, що царський посол Н. Алєксєєв ще перед своєю поїздкою до
Константинопільської патріархії знав, що дефінітивне вирішення справи
заходів Москви підпорядкувати собі Київську митрополію за "згодою"
патріарха Константинопільського (і Собору цього патріархату) фактично
залежало від великого візира Туреччини. І саме тому він та І. Лисиця після
невдачі переговорів з патріархами Досифеєм і Діонисіем IV самі (без
посередництва цих патріархів) почали переговори з великим візиром. І тут їхній
успіх був запевнений.
Царством Московським за того часу фактично правив князь Василій
Ґоліцин — фаворит Софії Алексеєвни, яка була (в 1682-1689 pp.) регенткою цієї
держави. Тому що сім'я князів Ґоліциних належала до "западників" (до
симпатиків заходу Європи), т. зв. "Священний Союз" трьох держав — Польщі,
Австрії й Венеції (завданням яких було розгромити Туреччину, що була
великою загрозою для християнського світу) надіявся спонукати Царство
Московське до нападу на турецьку імперію.
Звичайно, що великий візир був поінформований про це. Щоб не
дразнити Москву, він змусив Константинопільський патріархат відступити
Москві Київську митрополію. І так, згідно з наказом великого візира, патріарх
Діонисій IV скликав собор єпископів (він відбувся в Константинополі в травні
1686 p.), який, діючи під тиском того ж візира, припоручив цьому патріархові
та його Синодові видати грамоту на передачу Київської митрополії
Московському патріархатові.
220Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V, ч. 1 Передмова. - Стор. 145; Лотоцький О. Op. cit. - Т. II. - Стор. 378.
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Протягрм недовгого часу (від травня по серпень 1686 року)
Константинопільський патріарх прислав відповідні грамоти патріархові
Іоакимові, царям221 і гетьманові Івану Самойловичу. Основна частина тексту
цієї грамоти, яку в 1686 році патріарх Діонисій IV прислав патріарху Іоакимові,
така: "Да отныне тая митрополія кіевская да будетъ подлежащи къ святому
патріаршескому престолу (в Москві), яко егда прилучится нужда поставленія
хотящему быти (митрополитом) въ єпархій той (у Київській митрополії) да
поставляется отъ патріаршествующаго по временамъ въ богохранимомъ
великомъ градb Москвъ, его аще изберутъ повинующіеся той єпархій, кієвской
боголюбезные епископы, чеснейшіе архимандриты, преподобныя ієромонахи,
преподобныя монахи и прочіи начальники и начальствующей, по содержанію
обычая мъста того, повелвніемь иже тамо свътлейшаго великаго гетмана ..."222
Той факт, що турецька влада змусила Константинопільську патріархію
"канонічним" шляхом включити Київську митрополію в Московський
патріархат не спонукав Москви занехати свої плани нападу на Туреччину.
Царський уряд ще того самого 1686 року під впливом князя Василія Ґоліцина
підписав угоду з Польщею — т. зв. "Вічний Мир", що була спрямована проти
Туреччини. Москва, згідно з цією угодою, два рази ( в1687 і 1689 рр.) атакувала
Кримську Орду, що була під протекторатом Туреччини. Ці походи московських
військ, яким допомагали козаки, відбувалися під командуванням кн.
В.Ґоліцина.
Уже після першого 1687 року походу московських і козацьких військ
проти Кримської Орди великий візир почав дивуватися невдячністю Москви, а
тому він звелів Константинопільській патріархії негайно скликати собор, щоб
він уневажнив акт собору травня 1686 p., яким цей патріархат відступив Москві
Київську
митрополію.
Інакше
кажучи,
турецька
влада
звеліла
Константинопільському патріархатові назад відібрати від Москви Українську
Церкву. Той другий собор, що з наказу турецької влади відбувся в 1688 році в
Константинополі, діючи під пресією великого візира, передачу Київської
митрополії Московському патріархатові проголосив "неканонічним актом", а
всю вину за це патріарший єпископат звернув на патріарха Діонисія IV. Цей
собор усунув його з патріаршого престола. Так, згідно з наказом великого
візира, поступили ці єпископи, які ще недавно - в травні 1686 року - на соборі
уповноважили (також з наказу візира) патріарха Діонисія IV та його Синод
уступити Київську митрополію Москві.
Про те, що ці рішення Константинопільського Собору 1688 р. відбулися в
угоду вимог турецької влади, свідчить зміст того листа, якого в 1688 році
написав здетронізований Діонисій IV до патріарха Московського. Він
скаржився цьому патріархові, що єпископат Константинопільського
патріархату, намагаючись зняти з себе співвідповідальність за передачу
Київської митрополії Московському патріархатові, "оклеветав" його (патріарха
221Царям Петрові й Іванові (малолітнім синам царя Алексія Михайловича Романова), в імені яких тоді правила,
як регентка, їхня повнолітня сестра Софія Алексіевна Романова.
222Акты... Op. cit. - Т. IV. Текст основної частини цієї грамоти патріарха Діонісія IV див.: Лотоцький О.
Автокефалія. - Т. II. - Стор. 378.
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Діонисія IV) перед "начальниками царськими" (тобто перед владою султана) і
на тій підставі — в угоду великого візира — усунули його з патріаршого
престола. "Суще же мы на вселенскомъ и апостолскомъ престолі
константинополскому писали мы вамъ, послали же и патріаршескія и
утвердительные грамоты, да рукопологаете митрополита кіевского, и онъ да
будетъ подъ началомъ и господарствомъ патріаршеского престола
московскаго..." — писав він. — "Наипаче жеради винъ грамматъ тыхъ насъ
оклеветаша къ начальникомъ царским (турецьким) и насъ изгнаша отъ престола
вселенскаго".223
У тому акті ("Томос синодікос" від 13 листопада 1924 року), яким
патріарх Константинопільський Григорій VII і його Синод надали статус
автокефальної Церкви тим православним єпархіям у тодішніх державних межах
Польщі, що колись належали до Київської митрополії, було сказано про факт
передачі Київської митрополії Москві 1686 р. ось що: "Перше відділення від
Нашого Престолу Київської Митрополії й Православної Митрополії Литви й
Польщі, залежних від неї, наступило не за приписами вселенських канонів "224.
Очевидно, що Київський Собор 1685 р. незгідно з канонами вилучив
Київську митрополію з Константинопілського патріархату, постановивши
включити її в Московський патріархат. І як Московська патріархія незгідно з
канонами 1685 р. прийняла цю митрополію у свою юрисдикцію, так і незгідно з
канонами Константинопільська патріархія 1686 р. залеґалізувала цей акт, бо ж
вона вчинила це під тиском політичної сили (турецької).
Але у вище згаданому "Томосі" (з 1924 р.) не сказано, в чому полягала
неканонічність того акту, яким Константинопільська патріархія 1686 p. de jure
погодилася на включення Київської митрополії в Московський патріархат.
Невиясненість цього факту в згаданому "Томосі" сприяє тим різним
спекулятивним інтерпретаціям канонів, шляхом яких деякі історики
намагаються умотивувати факт неканонічності того акту, яким
Константинопільська патріархія 1686 p. de jureпідпорядкувала Київську
митрополію Московській патріархії. При цьому одначе не згадується тих трьох
канонів св. Кирила Олександрійського, в яких сказано, що такий церковний акт,
який був звершений під пресом насильства, є неканонічним, а тому він є
неправосильним225.
Певна річ, що патріарх Григорій VII і його Синод не вважали за безпечне
для себе заявити в своєму ,,Томосі" 1924 p., що той акт, яким
Константинопільська патріархія 1686 р. зреклася Київської митрополії на
223Акты... Op. eit. - Т. IV.
224„Томос — Патріярший і Синодально-Канонічний Вселенської Константинопільської Патріярхії" був у
Варшаві 1924 р. м. ін. виданий друком і в українському перекладі. Оригінала цього „Томоса" (чи, точніше
кажучи, — „Tomos synodikos"), яким Константинопільська патріархія 13 листорпада 1924 року надала
Православній Церкві в Польщі статус автокефальної Церкви, був написаний по-грецькому з додатком його
перекладу на французьку мову.
225Св. Кирил, що був патріархом Олександрійським (в 412-444 p.), уклав ці триканони (які прийняла
Вселенська Церква) в формі свого послання до патріарха Антіохійського Домна й до єпископату Лівії (Лібії),
написаного в зв'язку з тим фактом, що один з тодішніх архиієреїв, Петро, був шляхом насильства змушений
написати заяву, що він зрікається своєї кафедри. — Усі твори, включно з посланням св. Кирила
Єрусалимського, перший раз були видані друком (7 томів) у Парижі в 1638 році.
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користь Москви був неканонічним, бо він стався під пресією турецького
урядового насильства; адже цензура турецької влади не дозволила б була їм
згадувати про це.
"Милостиня" ("три сорока соболей і двести червонныхъ"), яку царі
прислали з Москви патріархові Діонисієві IV, не належала (та й належати не
могла) до тих факторів, які вирішували долю Київської митрополії. Коли Н.
Алексеев та І. Лисиця, приїхавши до Адріянополя, спочатку звернулися до
патріарха Досифея, а після того — до патріарха Діонисія IV з проханням
Москви й гетьмана І. Самойловича, щоб Константинопільська патріархія
відступила Київську митрополію Московському патріархатові, і за це вони
обіцяли дати цим патріархам "милостиню", то обидва ці патріархи відмовилися
зробити це, незважаючи на те, що таким чином вони перекреслили можливість
отримати запропоновану їм "милостиню". Про це свідчать документи того
часу.226
І саме тому, що обидва ці патріархи навіть за запропоновані їм Москвою
дарунки не хотіли відступити Київську митрополію Москві (ба, патріарх
Досифей у своєму листі до царів і патріарха Іоакима осудив їх за їхнє
намагання за гроші купити благословення Константинопільської патріархії на
включення Київської митрополії,227 незважаючи на те, що, — як це писав він у
цьому листі, — з боку Москви це "єсть явная сімонія"), 228 Н. Алексеев та І.
Лисиця не бачили іншої альтернативи, крім спонукання великого візира, щоб
він своїми погрозами присилував цих обох патріархів "канонічно"
підпорядкувати Київську митрополію Москві. А той факт, що обидва ці
патріархи налякалися цієї погрози великого візира, і виконали його наказ,
свідчить про те, що під тиском турецької влади вони були б відступили Москві
Київську митрополію без уваги на те, чи Москва обіцяла б дати їм милостиню,
а чи ж ні. Між документами того часу збереглася ось така записка патріарха
Діонісія IV: "Приялы есмы милостыню вашего царствія 229 отъ посланнаго
вашего господина Никиты Алексієвича три сорока соболей и двъсти
червонных; податель же благихъ Господь да будетъ мздодавецъ вашему
державнійшему царствію".230 Патріарх Діонісій IV отримав цю "милостиню" від
Москви вже тоді, коли він під тиском великого візира (і без отримання
милостині з Москви) був змушений уступити Київську митрополію Москві.
А втім патріархи Константинопільський, Олександрійський та
Антіохійський були доведені турецькою владою до стану вбогості. Велику
частину своїх видатків вони мусіли покривати "милостинею", яку давали їм
народи православної віри. Деякі з них, а головно патріархи
Константинопільські, отримували "милостиню" й від українського народу.
226Акты... Op. cit. - Т. IV та Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V.
227Ibid.
228„Симонія" — продаж і купівля всього того, що пов'язане з благодаттю Божою. У 23-му каноні
(спрямованому проти гріха симонії) шостого Вселенського Собору (691 р.) — т. зв. „Трульського Собору" (бо
він відбувся в палаті „Труллос"у Константинополі) сказано: „Бо ж Благодать (Духа Святого) не продавальна, і
мине за гроші передаємо освячення Духа; ним бо повинні без спонук обману бути наділені ті, що достойні
цього дару".
229Тут мова про малолітніх царів Петра й Івана Романових
230Архивъ Ю.-З. Россіи. - Т. V, ч. І. Передмова. - Стор. 144.
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Вищезгадані факти треба мати на увазі тому, що, хоч українські
православні історики й згадують про той факт, що патріарх Діонисій IV доти
відмовлявся відступити Київську митрополію Москві, поки не змусив його
змінити це рішення великий візир231 все ж таки деякі з них зосередили свою
головну увагу на тому факті, що цей патріарх отримав від Москви
"милостиню", і на цій підставі вони почали твердити, що він (патріарх Діонисій
IV) мовляв "продав" Українську Церкву Москві. Це твердження почали в нас
масово популяризувати з 1918 року232— у зв'язку з рухом за унезалежнення
Української Православної Церкви від закордонних церковних центрів, а
специфічно — від Московського патріархату. А цей рух був пов'язаний з
фактом проголошення державної самостійності України 22 січня 1918 pоку.
З України теорія про "продаж" (за соболі й червінці) Української Церкви
патріархом Діонисієм IV Москві поширилася й поза межі України, а в цьому й
у сфери Української Греко-Православної Церкви в Канаді.233
Тільки в метафоричному значенні цього слова можна говорити про
"продаж" Української Церкви Москві. Була це "продаж" не за гроші, а за ціну
політичних калькуляцій турецької влади у відношенні до Москви. Коли ж
йдеться про роль Константинопільської патріархії, то слово "продаж" тут не
могло означати нічого іншого, а тільки той факт, що собор єпископів (19 осіб)
під проводом патріарха Діонісія IV із страху перед переслідуванням, яке
загрожувало їм з боку турецької влади, виконав наказ великого візира, і 1686 р.
погодився апробувати акт включення Київської Митрополії в Московський
Патріархат — той акт, що був ще перед тим (1685 р.) звершений Київським
Собором і акцептований Московською патріархією.
Роль тодішньої української політичної верхівки (а головно гетьмана Івана
Самойловича та його генерального осаула Івана Мазепи) в цій справі також
можна означити терміном "продаж", але, розуміється, тільки в моральнополітичному сенсі цього слова. Іван Самойлович тому звелів скликати такий
український собор, який мав підпорядкувати Київську митрополію Московській
патріархії, бо зробити це наказала йому Москва, якій цей гетьман вірно служив.
Іван Мазепа тому погодився зааранжувати цей собор, що відбувся в Києві у
1685 році, так, щоб він включив Київську митрополію в Московський
патріархат, бо він, Іван Мазепа, як генеральний осаул І.Самойловича, вважав за
неможливе для себе не виконати наказу цього гетьмана. 234 До того ж, Іван
Мазепа з уваги на свої політичні плани за того часу намагався догодити Москві,
а головно - князю В. Ґоліцину, що мав великий вплив на царівну Софію —
тодішню регентку Царства Московського.
За свої заслуги в акції за підпорядкування Київської митрополії Москві
231Акты... Op. cit. - Т. IV.
232Проф. Іван Огіенко. Українська культура. - Київ, 1918. - Стор. 191: „Так дешево продали Українську
Церкву". Також: Митр. Василь Липківський. Відродження Української Церкви в 1917-1930.- Торонто, 1959. Стор. 101: "...бо колись царгородський патріарх Дионісій продав її (Українську Церкву) московському цареві".
За „продаж" Київської Митрополії вважає ту справу й О. Лотоцький. Див. працю: „Автокефалія".- Стор. 379.
233Коржан Михайло. Чи дійсно вселенський патріарх Діонісій ІV „продав" Українську Православну Церкву? //
Український самостійник (Мюнхен). — 1974. - Червень, липень і серпень.
234Про роль Івана Самойловича та групи високих старшин цього гетьмана в історії підпорядкування Київської
митрополії Московській патріархії див.: Бантышъ-Каменскій Д. Исторія Малой Россіи. - Москва, 1830.
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гетьман Іван Самойлович 27 грудня 1686 р. отримав з Москви царську
"жалованную грамоту" із золотим ланцюгом і двома діамантовими клейнодами.
Роль, яку відіграв у цій справі Іван Мазепа, звичайно, допомогла йому
відзнайти собі прихильність князя В. Ґоліцина, бо через три роки після цього
Київського Собору "Ґоліцин порадив старшині вибрати (гетьманом) Мазепу, і
так старшина зробила"235 Хоч, щоправда, Іван Мазепа обіцяв заплатити князю
Ґоліцину за це 10 тисяч рублів236.
Усі ці факти свідчать, що доля Київської митрополії вирішувалася не
шляхом "продажу" її, тобто не через пертрактації фінансового характеру, а
вирішувалася політичною силою: в Україні — силою Москви, а в
Константинополі — силою Туреччини.
***
Зрештою визнаємо те, що Україну під "православний протекторат"
Москви підштовхнула Польща своєю феодально-колоніальною політикою в
Україні та інквізиційною акцією Католицької Церкви в Польщі щодо
українського народу. І коли Україна (чи, точніше кажучи, Лівобережжя
України з Києвом включно) унаслідок Переяславської Угоди опинилася під
владою Москви, то й доля Київської митрополії тим самим уже заздалегідь була
пересуджена.
Тому що Польща постановила знищити русинів (українців і білорусів), бо
вони були православні ("схизматики", як казали поляки), а до того ж ще й папа
Урбан VIII у своєму посланні до польського короля Сигізмунда III 1624 р.
домагався цього (" Винищуй вогнем і мечем заразу схизми!" — писав він до
короля)237. З боку Б. Хмельницького цілком закономірною була заява 1649 pоку,
що у війні з Польщею "тепер воюватиму за нашу православну віру» 238. А
православна віра в свідомості загалу українського народу ототожнювалася з
його національністю.
Коли Україна під проводом Б. Хмельницького після своєї шестилітньої
війни з Польщею була цілком обезсилена і сама вже не була спроможною
оборонитися перед Польщею, а загроза знищення українського народу під
польською окупацією була очевидною, Б. Хмельницький і його старшини в цій
критичній ситуації не бачили іншого виходу, як тільки звернутися за
допомогою до Москви. А вислідом цього була Переяславська Угода 1654 року.

235Грушевський Михайло. Ілюстрована історія України. - Київ, 1918. - Стор. 361
236Op. cit. - Стор. 360.
237Текст цього послання папи Урбана VIII до короля Сигізмунда III див.: Kulczynski І. Specimen...-. С. 242-243.
238Грушевський М. Історія України-Руси. - Т. VIII, ч. II. - Стор. 146.
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8. Постання Української Греко-Православної Церкви в Канаді
Українська Греко-Православна Церква була під духовим оглядом
створена не з нічого, бо ж постала вона з ґрунту 1000-літньої київської
церковної традиції. Вона полягає також і в тому, щоб висвітлити ті живі вузли,
які на головних етапах її досьогочасного історичного шляху пов'язували її із
сферою церковного життя православних українців в Україні.
Це очевидна річ, що якщо б не було Української Православної Церкви в
Україні, то й в наших піонерів у Канаді не могло б бути навіть самої концепції
заснування такої Церкви, яку вони у 1918 році встановили й назвали
"Українською Греко-Православною Церквою в Канаді".
Той факт, що цю Церкву в Канаді заснували ті українці (з Галичини), які
відійшли від Католицької Церкви, і прийняли віру своїх предків — віру
православну, не означає, що вони не були пов'язаніз київською церковною
традицією ще й перед тим, коли вони були греко-католиками.
Адже ж церковний обряд греко-католиків, їхні церковні звичаї і вся їхня
національно-церковна культура являла собою спадщину давньої (ще з-перед
часів Унії 1596 року) Київської Митрополії — Української Православної
Церкви, яка за часів Володимира Великого охоплювала собою не тільки всю
Україну, а й всі території Сходу Європи.
1) Український народ прийняв християнство у православному
віросповіданні.
Щоб поставити питання, в якому віросповіданні прийняв український
народ християнську релігію понад тисячу років тому в 988 році, треба перед
тим вказати на той факт, що за того часу, коли святий Володимир, володар
Руси-України, постановив прийняти віру Христову й охрестити все населення
своєї великої держави, вже не було "єдиної світової" Церкви, бо християни
були вже поділені на різні віросповідні спільноти. Принцип, на якому базується
дефініція поняття про "поділ християн", означає собою факт відходу від
Вселенської Церкви тих християнських угруповань, які не погоджувалися з
деякими істинами православ’я, тобто правдивого славлення Христа.
Уже за апостольських часів були такі вчителі, що проповідували таку
інтерпретацію Віри Христової, яка суперечила тим істинам, що їх
проповідували апостоли Христові. Про тих псевдовчителів апостол Павло каже
наступне: "Такі бо фальшиві "апостоли", лукаві робітники, що підробляються
на апостолів Христових" (2 Коринт. 11:13).
Ще за апостольської доби група християн в Єрусалимі відокремилася від
православних християн і створила собі окреме віросповідання — ебіонітське,
що його визнавала юдео-християнська секта (т. зв. ебіоніти), яка хоч вірувала в
Христа, але Закон Мойсея ставила вище за християнство. Ебіоніти,
поширившись з Палестини протягом II-IV століть, розвинули були свою
діяльність так, щоб нав'язати своє віросповідання християнам у різних країнах.
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У першій четвертині IV ст. постала така група християн, що визнавала
аріянське віросповідання, яке полягало в такому неправославному погляді
пресвітера Арія (умер 336 p.), що Христос хоч і є Вищою Істотою, але Він є
творивом Бога-Отця, а відтак і підлягає Йому.
Щоб загал християн міг знати, в чому полягають ті істини, які становлять
собою правдиву віру (тобто віру православну) і щоб на цій підставі кожен
християнин міг відрізнити її від віри неправославної Вселенський Собор, що
відбувся в Нікеї в 325 році (це був Перший Вселенський Собор) сформулював
істини Віри Христової, т. зв. догмати, сукупність яких була названа Символом
Віри. Це був т. зв. Нікейський "Символ Віри", чи коротше — "Нікейське
Вірую".
Установивши православні догмати, Перший Вселенський Собор
постановив відрізняти віросповідання Вселенської Церкви від віросповідань
різних іншовірних християнських груп в такий спосіб, що Вселенську Церкву
він специфічно означив як "Церкву православну" (див. 8-ий Канон Першого
Вселенського Собору).
Тому що в другій половині IV ст. архиєпископ Македоній почав ширити
погляд, що як Христос, так і Святий Дух є творивом Бога, отже й останній, як і
Христос, є тільки служебною силою Бога-Отця, то Другий Вселенський Собор,
що відбувся в Константинополі в 381 році, засудив це вчення Македонія про
сутність Святого Духа як учення неправославне. При цьому він зробив деякі
доповнення до Нікейського Символа Віри. Найголовнішим з них було те
догматичне доповнення, в якому було сказано про Святий Духа, що Він "від
Отця походить".
Хто нарушує хоч би навіть один з тих догматів, з яких складається
Нікейсько-Константинопільський Символ Віри — тобто, хто зміняє його зміст
або робить додаток до нього чи що-небудь віднімає від нього, той тим самим
перестає бути православним, бо ж він відходить від самої основи того
віросповідання, яке означили Отці Вселенської Церкви на своїх соборах у Нікеї
в 325 р. і в Констянтинополі в 381 р.
Заборону нарушувати Символ Віри взагалі, а чи ж робити будь-які зміни в
догматі про походження Св. Духа (тільки "від Отця") зокрема, Отці Церкви
повторили своїм першим каноном на Шостому (Трульському) Вселенському
Соборі у 680 pоці.
Тими найстаршими документами, в яких засвідчене нарушения того
православного догмату, в якому сказано, що Святий Дух тільки "від Отця
походить", є ті документи з V століття, які відносяться до навернення на
католицтво в 589 році тих герман-візґотів, бувших аріян (послідовників Арія),
які за того часу займали частину Іспанії, а їхнім столичним містом там було
Толедо.
Коли король візготів Реккаред із всім своїм народом переходив з
аріянства в католицтво (589 р.), то він у присутності католицького єпископа
Севільського Леандера виголосив "Вірую" з додатком "Filioque". Римська
Церква акцептувала це.
Той факт, що Рим уважав обидва ці догмати (православний: що Св. Дух
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тільки від Отця походить", і неправославний: що Св. Дух "від Отця й від Сина
походить") за "рівні" один одному, і що він, почавши з 589 року дозволяв
кожному вірному Римського Патріархату вибирати собі, по своїй вподобі, один
з цих двох догматів про походження Св.Духа, сам собою становив нарушения
православного Символа Віри.
Тому що Римський Патріархат не тільки не заборонив вірним цієї Церкви
визнавати "Filioque", але й навіть сприяв поширенню цього неправильного
догмату аж до тієї міри, що вже й сам патріарх Римський — папа Миколай І
(858-867) почав визнавати, що Св. Дух походить "від Отця й від Сина", а
православний догмат про походження Св. Духа (тільки "від Отця") він почав
поборювати, патріарх Константинопільський Фотій (820-823?), найбільший
теолог і найбільш освічена людина в тодішньому християнському світі,
поставив усім Східним Патріархатам вимогу, щоб вони далі не примикали очей
на той факт, що між ними (Східними Патріархатами) й Римським Патріархатом
уже немає єдності під віросповідним оглядом (тобто під оглядом догматичним),
бо Рим не забороняє вірним свого Патріархату визнавати неправославний
догмат про походження Св. Духа ("від Отця й від Сина").
Собор
усіх
Східніх
Патріархатів
(Константинопільського,
Єрусалимського, Антіохійського та Олександрійського), що відбувся (за ініціативою й під проводом патріарха Фотія) в Константинополі в 867 році викляв
"Filioque" як єресь, засудив Рим за те, що він не заборонив вірним свого
Патріархату визнавати неправославний догмат про походження Св. Духа, й
офіційно проголосив факт роз'єднання між Східною й Західною (Римською)
Церквами на ґрунті віросповідного (догматичного) порізнення між ними.
Той факт, що ця постанова Східних Патріархів на соборі в
Константинополі 867 року ніколи не була анульована (бо Рим не заборонив у
своєму Патріархаті визнавати неправославний догмат про походження Св.
Духа) означав, що 867 роком датується офіційне проголошення церковного
поділу між Сходом (під проводом Константинополя) й Заходом (під проводом
Риму) на сфери двох різних віросповідань - православного й католицького.
Коли український народ приймав християнство у 988 році, то офіційний
поділ християн Сходу й Заходу на ґрунті віросповідної (догматичної) різниці
між ними тоді вже мав за собою 121-літню історію. Факт прийняття
українським народом християнської релігії з Константинопільського
Патріархату означав, що він був охрещений у православному віросповіданні, бо
ж він прийняв Символ Віри без неправославного додатка "Filioque".
Тому що Константинопільська Патріархія й значна частина Римського
Патріархату знаходилася на територіях Візантійської імперії, її володарі чинили
все можливе для того, щоб не допустити до боротьби між цими двома
Церквами, між якими вже не було молитовного єднання від 867 p., тобто від
часу проголошення Східними Патріархами на соборі в Константинополі, бо ж
віросповідання Римського Патріархату вже не було православним.
Намагання володарів Візантії сприяти єднанню дипломатичнополітичного характеру між цими Патріархатами (бо це було в політичму
інтересі цієї імперії) на дальшу мету виявилося безуспішним. Справа була в
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тому, що стан дипломатично-політичної коекзистенції між цими двома
Патріархатами (між якими вже було роз'єднання догматичного характеру)
становив собою дуже хитку підставу їхнього мезаліянсу, що була основою
механічно й штучно підтримуваною володарями Візантії. Розірвання зв'язків
дипломатично-політичної коекзистенції між цими двома Патріархатами (що
один для одного вже від 867-го року був іншовірною Церквою) настало в 1054
році за часів імператора Візантії Константина Мономаха.
Ініціатором розірвання своїх дипломатично-політичних зв'язків з
Константинопільською Патріархією був Рим, який по 187 роках (від 867 до
1054 року) зробив такий висновок, що коли між Константинополем і Римом
вже не було єднання віросповідного (догматичного), то йому не треба було далі
підтримувати з ним єднання дипломатично-політичного характеру.
Про таке становище Риму свідчив факт, що в тій буллі (папській грамоті),
якою папські легати під проводом кардинала Гумберта в Константинополі 16
липня 1054 року викляли Константинопільський Патріархат та його патріарха
Михаїла Керуларія, було сказано, що догматичною причиною цього викляття
була відмова цього Патріархату включити в Символ Віри латинський
(неправославний) додаток "Filioque"239.
З уваги на те, що це патріарх Фотій звернув всіх Східних Патрірхів увагу
на необхідність офіційного проголошення факту роз'єднання між християнами
Сходу й Заходу на ґрунті віросповідного (догматичного) порізнення між ними,
Рим не тільки не простив цього згаданому патріархові, а й навіть вірних усіх
Східних Патріархатів — православних християн він прозвав "фотіянами".
Відтак, коли в другій половині XIX ст. деякі греко-католицькі діячі в
Галичині звернулися були до Конґреґації Пропаганди Віри з пропозицією
усунути з греко-католицьких богослужбових книг слово "православний"
("orthodoxos") і замінити його словом "правовірний" ("orthopistos"), то ця
Конґреґація своїм листом (датованим у Римі 19 травня 1887 р.) повідомила
митрополита Галицького Йосифа Сембратовича, що слова "православний" не
вільно усувати з греко-католицьких богослужбових книг. Що ж до
православних християн, то згадана Конґреґація заявила в цьому листі, що вони
"властывымъ именемъ повинни бы называтися фотіянами, бтъ першого творця
блудбвъ, котри станов'ять схізму грецку, не иначе якъ Лютераны, Кальвины,
або Социніяньї бтъ Лютера, Кальвина и Социна беруть всЬ они свою назву"240.
Певна річ, що з точки зору Риму, Володимир Великий з усією своєю
імперією, приймаючи Віру Христову з Констянтинопільської Церкви, мовляв,
прийняв "фотіянське віросповідання" але в дійсності він з усім своїм народом
охрестився в православній вірі, бо він прийняв догмати, що були встановлені
двома першими Вселенськими Соборами (325 р. й 381 p.), і які за того часу
приймав і Римський Патріархат, але згодом він почав вводити в сферу догма тів
свої новації. Першою з них був неправославний додаток "Filioque".
239Текст булли див.: Migne J. P. Patrologiae cursus completus. - Patrobgia latina. - T. CXLIH. - P. 10002.
240Додатокъ до чинностей й рішень Рускаго Провинціяльного Собора въ Галичини, отбувшогося во Львове въ
p. 1891. (Львовъ, 1897). - Стор. 401.
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2) Справа Акту Берестейської Унії в історії процесу зародження і
розвитку ідеї заснування Греко-Православної Церкви в Канаді.
Йосиф Велямин Рутський, що був третім з черги (після митрополита
Михаїла Рогози й митрополита Іпатія Потія) митрополитом русинів-уніатів (він
був ним у 1613-1637 pоках), протягом 1621-1627 pоків кілька разів звертався до
Конгрегації Пропаганди Віри в Римі з проханням, щоб вона заборонила
латинській Церкві в Польщі латинізувати обряд русинів-уніатів. Цей
митрополит (москвин з походження) в одному із цих своїх прохань пригадує
цій Конгрегації про те, що, мовляв, "при заключенні Унії запевнила Латинська
Церква непорушність руського обряду, а після довершення її (Унії) вона
(латинська Церква) улегшує відхід від неї" (перехід з Унії в латинство). Отож,
— нарікав митрополит Рутський, — ситуація тепер є така, що Унія "стала хіба
мостом до латинізації, а тим самим і до знищення руського обряду241.
Як Рим "рятував" обряд русинів-уніятів перед загрозою латинізації,
відповідь на це питання можна знайти ось хоч би й у самого митрополита
Андрея Шептицького, зокрема у його посланні" (датованому у Львові 20 серпня
1902 р.) до українців греко-католиків у США. У цьому своєму пастирському
листі він, між іншим, згадує про ті "відрубності, котрими наша провінція
відступила від первісного восточного обряду".
Це значить, що греко-католицька Галицька Митрополія (що була однією
із т.зв. "провінцій" Римської Церкви) вже "відступила від первісного східного
("восточного") обряду" і у висліді цього (внаслідок латинізації) в ній появилися
ті латинські "відрубності", яких у русинів не було тоді, коли була проголошена
Унія в Бересті у 1596 pоці. Інтелігенція українських піонерів греко-католиків у
Канаді, обороняючи свій обряд перед дальшим процесом його латинізування,
між іншим домагалася, щоб Рим привернув їм ті "права", які він надав був йому
(обрядові русинів-уніятів) актом Берестейської Унії.
Тому що ці українські національно-церковні діячі в Канаді не мали того
документу (акту Берестейської Унії), а відтак й не могли докладно знати, які
саме "права" і в якій формі були надані їм у Бересті 1596 р., то, очевидно,
виявилася необхідність подати текст. зв. "33-ох Артикулів", що були 1596 р.
проголошені як акт Берестейської Унії.

241Архів Конгрегації de Propaganda Fide. - Том IV. Розділ І. - Стор. 153.
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РОЗДІЛ ТРЕТІЙ

ХРИСТИЯНСТВО І ЖИТТЯ

1. Церква і життя
Живемо в демократичній країні, де Церкви мають свободу життя, але
Церкви є відокремлені від держави. Усім відомо, де є та границя розмежування.
Усі знають, в яких точках Церкви могли б нарушувати державні принципи, а в
яких держава могла б нарушувати принципи. Відтак всі пильнують
недоторканості тих точок, щоб не були нарушені ні принципи державні, ні
церковні. І добре є з того державі, і добре з того всім Церквам.
Загроза Церквам є не від демократичної держави, а лише від самих членів
тих Церков, якщо вони не мають лінії розмежування між своєю Церквою і
своїми світськими організаціями. Брак такого відношення вірних до своєї
власної Церкви, яке ґрунтувалося б на устійненій, ненарушимій лінії
розмежування є найбільшою загрозою для існування Церкви; він є загрозою
значно більшою за всі зовнішні переслідування Церкви; де є брак такої лінії
розмежування, там, можна сказати, Церква фактично не існує, бо ж вона є лише
видимістю "Церкви"; вона є лише якоюсь координаційною надбудовою чи
краще сказати: вона є чимсь в роді товариства сприяння світським організаціям.
Найбільша трагедія в цьому є така: коли звернути увагу на цю трагедію,
то дехто вірить, що це якийсь "клерикалізм". Такий "аргумент" є необачний, і
він безвідповідальний.
"Церква це всі вірні", — провчає православ’я (Див.: Послання Східніх
Патріархів 1848 р.). У Православ’ї традиційно існує соборноправність: миряни
(світські) мають право бути разом з духовними в найвищому проводі
адміністрації Церкви; вони мають право разом з духовними рекомендувати
єпископатові кандидатів на єпископів. І ніхто з нас проти цього не виступає, а
навпаки - переконано підтримує принципи соборності, що не є предметами, а
підметами були світські вірні у своїй Церкві, якою вони є самі.
А коли так, то тут було б нереально і несправедливо засуджувати один
одного в клерикалізмі, який тут не існує.
Йдеться тут про справу наскільки дуже суттєву, настільки й дуже ясну:
щоб вірні, з яких Церква складається, були консеквентні самі з собою: щоб,
коли вони кажуть, що в них є Церква, то щоб це справді була Церква. Отже,
щоб була й ясна, непорушна і всім відома лінія розмежування між Церквою,
яку становлять вірні, і світськими організаціями тих же вірних.
Дивно й просто незрозуміло, коли хтось говорить, що "Церква
відокремлюється від народу". Та ж Церква складається з народу, то як же вона
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може відокремитися від народу, тобто, відокремитися сама від себе? Лінія
розмежування між істотою Церкви та істотою світських організацій у справі
мети й засобів до мети має існувати в душі кожної людини. Кожна людина
повинна усвідомити собі ось що: якщо вона справді вірує в Бога, то вона
повинна дбати про спасіння душі. І всі ці справи, що відносяться до вірування в
Бога й до спасіння душі повинні належати до церковної сфери її почування,
думання й діяння. А всі життево-земні справи (політичні, мистецькі, наукові і т.
д.) повинні належати в неї до сфери позацерковної, але щоб вони не суперечили
її віруванню в Бога й справі спасіння душі.
Хто справді вірує, той сам відчує природню потребу тримати свою
Церкву як оте Святая Святих, як Небесність на Землі, і не вносити до неї нічого
такого, що чинило б її урочисту атмосферу буденною, "приземною" та надавало
їй світської організації, бо ж саме той вірний після того не знайде у своїй
Церкві того (небесного), чого він у ній шукає.
Коли дана спільнота не може щось зробити в суспільній, політичній,
науковій чи іншій справі у своїх світських будинках і на основі своїх світських
статутів, то це не означає, що їм удасться це зробити тоді, коли ці самі люди
перейдуть у церковний будинок і там будуть дискутувати.
Коли дана спільнота не може чогось довершити під фірмою своїх
світських організацій, то точнісінько та ж сама спільнота не зуміє довершити це
і під своєю церковною фірмою, бо ж це одні й ті самі люди!
Коли дана людина вірить, що вона має силу щось зробити в справах
суспільних, політичних, освітніх та ін. в церковних приміщеннях, то чи ж
справді вона не вірить, що вона має точнісінько ту саму силу зробити саме ж
цю справу у світських приміщеннях? Очевидно, цю силу вона має всюди, а
якщо не має, то зміна приміщень тут їй не допоможе. Отже, людина тут не
повинна сама себе обманювати.
Життя бурхливе. Кожен хоче мати тиху пристань душі, мати маєстат
святині, щоб зайти туди помолитися, щоб душа була, так би мовити, сам-на-сам
з Богом. Отже, бурхливого життя з вулиці поза поріг святині не можна
впускати, коли хто справді потребує мати святиню, щоб молитися.
Життя бурхливе, мінливе й манливе. Воно має багато "блудних світляків"
на баговинні. Наші часи особливо небезпечні своїми «духовими
роздоріжжями», небезпечні своїми обманними імітаціями ідей та ідеалів.
Світські люди поза порогами святині мають свої проблеми: чи співпрацювати
їм з людьми інших віроісповідань і світоглядів на різних відтинках життя
(суспільного, політичного, мистецького і т. д.)? Як їм ставитися до так званого
"культурного обміну" з діячами з СРСР ? Чи голосувати на особи інших
віроісповідань як кандидатів до парляменту? І т.п. і т.п. Усе це — їхні особисті
справи, але їм туди не вільно нести маєстату своєї Церкви, своєї Святая Святих
небесної.
Коли вони у суспільній, чи політичній, чи науковій, чи іншій
позацерковній площині хочуть, а то й мусять, співжити з людьми інших
віроісповідань, бо цього вимагає чи то горожанський, чи національний інтерес,
то це ще не означає, що їм вільно послужитися Церквою, своєю Святая Святих,
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як засобом для земного співжиття, і аранжувати спільні Богослуження з
іншовірцями, бо цього вимагає "справа". Коли "справа" цього вимагає, то треба
вживати відповідних засобів для цієї "справи", але вживати Молитву (розмову
душі з Богом сам-на-сам) для політичних маніфестацій.
Не може бути догмату без Віри й не може бути Віри без догмату; не може
бути Церкви без Віри, а відтак не може бути й Церкви без догмату. Хто вірує,
для того ці справи очевидні й зрозумілі. "Церква" без догматів не є Церквою. А
коли є догмати, то на них Церква стоїть, бо догмати — це формальне виявлення
віри. Православна Церква має свої Священні Таїнства, Святі Догмати й Святі
Догматичні Канони (а є канони й недогматичні).
У нас є те непорозуміння, що слово церква уживається в різних
значеннях: церква як дім молитви; Церква як крайове адміністративне
самоуправління даної спільноти вірних (напр., Українська Греко-Православна
Церква в Канаді) і Церква — тіло Господнє містичне. Це є Вселенська
Православна Церква, головою якої є Христос, основою якої є Віра, згідна з
наукою Церкви, яку маємо від Христа через Апостолів і Сім Вселенських
Соборів, які широко й подрібно вилонили науку Христа; Церква — Тіло
Христове містичне, ц. зн. Вселенська Православна Церква, універсальна
Церква — це є суть Православ’я. А слово "Церква" в національному відношенні
означає лише місцеве адміністративне самоуправління і ті національні
прикмети форми (не суті!), які не шкодять чи не суперечать божественній суті.
Як православні, ми перш за все належимо до суті — до Церкви — Містичного
Тіла Христового, до Церкви Вселенської, членами якого є всі православні
християни (тобто ті що вірують по-православному і живуть згідно з цією
Вірою, а не є лише з назви "православні"): Наша адміністративно-самоуправна
спільнота, яка називається адміністративною назвою "Українська ГрекоПравославна Церква в Канаді" є лише маленькою частинкою універсальної
суті: Церкви містичного тіла Христового, Церкви Вселенської Православної.
І зрозуміло, що всі окремі люди чи організації, всі ми можемо й повинні побратському співжити із всіми людьми всіх рас, національностей і
віроісповідань, а тим більше співжити з нашими однокровними братами й
сестрами, українцями й українками, які належать до інших віроісповідань. Але
нам не вільно нарушувати нашої релігійної суті - тих принципів, на яких
спираєьтся Містичне Тіло Христове — Вселенська Православна Церква, тих
принципів, що становлять сутність нашої Віри, бо нарушення їх — це
смертельний гріх; це гірше аніж формальний відхід від своєї Віри; бо коли
людина вдає, що вона є православною, а нею вона не є, то тим самим вона
намагається обманути Бога і людей, і саму себе.
В ім'я одних справ — навіть в ім'я власного життя — цією суттю
поступитися не можна, а Божественною - за ту суть дуже багато людей
зазнавали й далі зазнають мук від гонителів Віри Христової Православної.
Наша Віра є справою спасіння душі. Наша Віра нікого не зачіпає, нікого не
атакує за його іншу Віру. Наша Віра не є для жодної агресії. Наша Віра нікому
не шкодить, а нам вона конечна й корисна — для душі, не для політики, не для
ненависті, а для любові.
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І коли ми не можемо йти з іншовірцями на спільні Богослужіния, то це не
означає, що ми їх "ненавидимо". Чи ж можна сказати про обстинента, що він
ненавидить свого друга, коли на весіллі в нього випити не хоче?
Хто з іншовірців є віруючий, то зрозуміє нас, і силувати нас до зломлення
суті нашої Віри не буде! Хто культурний — силувати не буде! Хто чесний —
силувати не буде! А коли хто невіруючий, хто фанатик — непримиренний
агресор, хто політик, а не віруючий, той поважиться силувати до "спільних"
Богослужень! Але коли на таке святотатство він поважиться нині, то завтра
поважиться й на щось інше, бо спільними Богослуженнями він не натішиться.
Розуміємо, що є такі окремі й групи, що живуть у розсіянні, де на них є
великий натиск. І якщо хтось вважає, що йому важко двигати хреста як членові
Містичного Тіла Христового, то Церква не силує його бути в Церкві. А хто
хоче двигати хреста, а вибивається при цьому із останніх сил, то хай пам'ятає,
що багато наших предків за часів насильної Унії з боку Риму й Польщі на муки
й смерть за Віру Православну пішли. І багато тепер мук і смерті за Віру
зазнають в Україні від безбожної радянської влади. Тільки що в Канаді тепер
надто вигідно живеться, і характери зм'якли, віра і стійкість зм'якли, і якісь там
"аргументи" з боку іншовірних діячів вже видаються "натиском".
Йти на такі компроміси, щоб рятувати нашу Церкву шляхом уступок з
православних принципів, це не є "рятування" Церкви, а є це нищення Церкви.
Така тактика нагадує жарт про "хитрого малороса", який боявся, щоб його не
облили водою, то він вскочив у річку.
Отже, ті світські організації, які вірять, що Церква є Містичне Тіло
Христове, а відтак його Суттю не можна спекулювати для будь-яких земних
справ, не можна уступати принципами віронавчання, ті не скажуть, що
дотримуватися Віри Церкви своєї — це "клерикалізм",чи "консерватизм".
Багато й позацерковних корисних справ для добра спільноти можна
зробити в рамках форми чи адміністрації церковної, а відтак в тому випадкові
немає потреби шукати розмежування між церковним і позацерковним. Але це
лише на ґрунті адміністрації церковної, а не на ґрунті Церкви - Містичного Тіла
Христового, яке стоїть понад усім на землі і понад самою землею та понад
Всесвітом.
Український народ був відомий у світі ще з-перед близько тисячі літ, як
народ віруючий, як народ, що глибоко тримався своєї Віри Благочестивої, Віри
Православної. Той факт, що давня велика імперія Русь-Україна з центром у
Києві під ударами монголів у першій половині 13-го століття розпалася, а з її
північних територій (давніх колоній) виокремилася Москва (предки якої мали
християнство з Києва), і що Москва розрослася у велетенську імперію та
створила свій Патріархат — той факт ще ніяк не означає, щоб наш народ
відрікся правдивої Віри, яку він прийняв полнад тисячу років тому. І не Україна
з Москви, а Москва з України прийняла Віру Православну. Рим чинить усе
можливе, аби Росію навернути на католицизм. І українці греко-католики
мріють про те, аби Москву навернути на католицизм (була це завітня мрія
митрополита Андрея Шептицького), і не лякаються вони, що якби Україна й
Москва стали католицькими, то це політично пошкодило б українській справі.
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Діячі Католицької Акції лише з ворожості до Православної Віри
послуговуються фіктивним терміном "Московське православ’я". Православ’я
— це Віра Христова, з її віронавчанням (св. таїнства й догмати), які не є
московські, бо не москалі їх творили. Коли є дещо в зовнішній формі структури
Церкви національне (чи українське, чи московське, чи грецьке, чи інше), то до
Віри Православної й до суті Церкви Православної — Містичного Тіла
Христового воно не належить і з Вірою чогось суттєво спільного не має. Кожна
поінформована, віруюча й чесналюдина це знає.
Нас, православних українців у Канаді, бачить уся Свята Вселенська
Церква Православна; і бачить нас Голова Церкви Ісус Христос; і бачить нас
самих Віра й совість кожного з нас; і бачать нас душі предків наших
благочестивих православних; і бачать нас покоління наші прийдешні. І спасіння
від Бога, і пошана від людей, і пошана нас самих до себе самих залежить від
непохитності нашої у Вірі нашій.
2. Про відношення християнства до поступу науки
У зв'язку з досі небувалими темпами розвитку природничих наук і техніки
дехто з християн хвилюється справою взаємовідношення між вірою й наукою.
Зокрема, дехто турбується справою віку нашої планети Землі, початків
існування на ній людини і т. д.
Тут не бачимо потреби ані листуватися, ані заводити дискусій, зате ж
хочемо вказати на кілька тих істин, що є бездискусійними, а саме: 1)
Православне "Вірую" стверджує буття "Бога Творця всього видимого й
невидимого". Це один з догматів Православ’я. 2) Православ’я ніде й ніколи не
виступало й не виступає проти науки про природу світу й людини, якщо це не
заперечує віри в Бога як творця світу й людини в ньому. 3) Православ’я навчає:
оскільки світ створений Богом, то це означає, що світ і людина в ньому мають
свій означений початок у часі, але Православ’я ніде й ніколи не встановило
жодного догмату щодо віку Землі та людини.
Скільки часу минуло від моменту створення Землі й Всесвіту взагалі —
чи мільйони, чи мільярди, чи трільйони літ, то це справа вчених-спеціалістів
досліджувати це, а хто тим спеціалістом не є, той не є кваліфікованим цими
проблемами займатися, а відтак він не може авторитетно про них говорити. 4)
Бог не відкрив людям, коли Всесвіт був ним створений. 5) Ні один із
Всесильних Соборів не займався питанням про те, чи на основі Святого Письма
можна відповісти на питання: відколи існує Всесвіт і людина? Якщо збереться
черговий (Восьмий) Вселенський (Екуменічний, Світовий) Православний
Собор, і він вважатиме за необхідне займатися цими питаннями з релігійнонаукової точки зору і якщо він видасть у цій справі якусь постанову, то лише
тоді вона буде всіх православних християн зобов'язувати (але якщо ця
постанова пройшла б рецепцію, тобто загальне визнання серед усіх
православних християн; а така рецепція постанов Вселенських Соборів є
необхідною в Православ’ї).
155

6) Якщо надто довго в Православ’ї постанови щодо цієї справи немає, то
так само довго вона й до релігії не належить. Справою християнства є вірити в
існування Бога, жити згідно із заповідями Христа — головно ж любити
ближнього свого словом і ділом і дбати про спасіння своєї душі. А
природознавство до Святого Письма не належить. Геологія, біологія, фізика,
математика і т. п. — усе це і йому подібне до Віри не належить. І це треба мати
на увазі всім тим, кого подібні питання зайво хвилюють у зв'язку з релігією.
Коли вони собі це усвідомлять, що Віра Православна — це перш за все справа
спасіння своєї душі, а не геологія (наука про Землю), не антропологія (наука
про будову людини) і не про вік існування Всесвіту, то вони напевно знайдуть
тоді душевний спокій і позбудуться зайвих хвилювань, що до справи спасіння
душі нічого спільного не має.
Православ’я завжди було і є (та віримо, що й буде) за поступом науки.
Слава Богу, що в історії православ’я не було так званої "Святої інквізиції", яка
переслідувала, а то й жорстоко мучила геніїв людства за їхні великі, корисні
здобутки в ділянці пізнавання природи.
Не треба забувати, що з якихось причин колись в інших Церквах, поза
Православ’м, переслідували тих винахідників, яким ми сьогодні завдячуємо
хірургію, щепленням, електрикою і т. ін.., з тих самих причин сьогодні дехто
лякається висилки ракет на Місяць, лякається здобутків тих учених, які
намагаються досліджувати вік Землі й життя наній. Але коли вони собі
усвідомлять це, що все те не є для спасінню душі шкідливим, а людству є
корисним, і що вони цього не спинять (бо воно й шкідливо та нерозумно було б
спиняти це), — коли вони собі це совісно й логічно усвідомлять, то після того
вони напевно знайдуть собі спокій духа, що так потрібний їм.
Наука не шкодить Вірі, а навпаки - вона поглиблює її. Бо чим більше
наука пізнає таємниць природи і дедалі більші простори безмежного Всесвіту,
тим більше відкривається свідомості людини велич й безмежність Бога, який
створив світ. Дуже вузеньке поняття про Бога є в людей примітивних і темних.
І ненауковці, саме такі темні й вузькозорі люди, шкодять (хоч і несвідомо)
справі релігії й Церкви.
Над цим декому варто й треба таки добре подумати. Те, що мною сказане
вище, є справою очевидною, самозрозумілою, а тому бездискусійною. Саме
тому наш орган не публікував і не буде публікувати нічого, що було б проти
науки.
Це буде й на користь Вірі й з пожитком для поваги Церкви, якщо в нас не
буде ні однієї такої особи (а вже особливо, коли вона має якесь репрезентативне
становище в Церкві), що б через свою несвідомість засуджувала наукові
здобутки. Коли в нас прийметься якась фраза, клич, вислів і т.п., то вже не
спільнота володіє, а вона володіє спільнотою завжди, всюди і за всіх обставин,
навіть тоді, коли та фраза чи клич буває цілком не на своєму місці.
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3. Між культом "браку єдності" і полоном конформізму "єдності"
Українська нація і її провідники вважають, що її внутрішнім нещастям
числом один є "брак єдності". Це нещастя — хронічне. Воно починається десь в
імлі нашої праісторії, коли, як подає старовинний літопис, наші предки вислали
були з Києва до скандинавців-вікінґів посольство з проханням: "Прийдіть, і
володійте в нас, бо земля наша велика й багата, але порядку (згоди) в ній
немає".
Хоч, мовляв, варязькі володарі і далися впросити їх ій прийшли в Україну
володіти, то однак єдності, тобто злагоди, й далі у нас не було, бо удільні
(провінційні) князі сварилися й воювали між собою; це були відомі "княжі
міжусобиці", що найяскравіше описані в творі "Слово о полку Ігореві" з XII
століття.
Передісторичний демон незгоди бушував не лише за княжих часів, але й
за періоду козаччини. Гетьман Іван Мазепа в розпуці писав у своєму вірші: "Всі
спокою (згоди) щиро прагнуть, // Та не в один уж всі тягнуть, //Той направо,
той наліво...". Сей самий демон браку єдності проявив себе і в ході змагань
України за державність у 1918-му році. Маємо тут боротьбу між
республіканцями ("уенерівці"), монархістами ("гетьманці") і більшевиками,
плюс анархісти, а водночас і внутрішню боротьбу між різними відламами
республіканців, монархістів та ін. Це саме повторилося за Другої світової війни,
коли розгорілася була боротьба (навіть фізична) між двома відламами розбитої
ОУН — "бандерівцями" й "мельниківцями" з одного боку, і їхня спільна
ворожість до "петлюрівців" ("уенерівців") і "гетьманців". До того ж, ще
відновилася церковна боротьба між православними й греко-католиками.
Якщо б отой "брак єдності" назвати демоном, то той демон ще в прачасах
став немов би органічною частиною української міфології (передхристиянських
національно-релігійних вірувань). Ця міфологія "браку єдності" живе й до
наших часів.
Іноді мається таке враження, що хоч українська нація щиро ненавидить
демона роз'єднання, то одночасно вона підсвідомо плекає його культ, як щось
нібито необхідне для її етнічного духу. Адже від мрії про єдність, що
висловлена в популярній пісні "Де згода в сімействі" ідеал єдності вже ввійшов
у нас і в релігійно-християнський культ, — бо ж часом і в церквах співають
"Боже, нам єдність подай".
Часом не можна відсахнутися від такого здогаду, що коли б навіть у нас
нарешті й настала ота вимріяна "єдність", то наші люди продовжували б співати
"Де згода в сімействі" чи "Боже, нам єдність подай"; вони продовжували б
твердити, що в нас є "брак єдності". Коротше кажучи, тут воно так, як у релігії:
хоч чорта ненавидять, але культ його зберігають, бо вважають, що він
потрібний. У нас ненавидять "брак єдності" і не вважають його за потрібний,
однак у підсвідомості нашої спільноти так глибоко закоренилася звичка
відчувати "брак єдності" й говорити про неї, що з тією звичкою нашій нації так
важко розлучитися, як хронічно хворій людині було б важко розлучитися з
думкою про її недугу. Адже ж за довгий час недуга стала центральною темою її
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почувань, думання й говоріния, стала idie fixe, частиною її "я". І якщо б раптом
людина перестала хворувати, то вона боялася б, що в неї не стане цієї теми, і в
ній настане духовна порожнеча, зрештою — брак мети життя. Хронічно хвора
людина іноді доходить до ненормального стану і стає мазохістом, тобто
насолоджується власними болями.
Іноді трудно позбутися враження, що в нас уже, хоч і підсвідомо, немов
би насолоджуються міфологією "браку єдності", і радіють, що вона в нас існує;
тобто відчувають, що якби в нас "браку єдності" не було, то його треба було б
створити, щоб мати свого рідного демона. Адже ж міфологія "браку єдності"
становить у нас центральну частину нашої традиційної національно-політичної
філософії. Звідси й походить підсвідомий страх, що якби в нас настала
"єдність", то на місці тієї філософії настала б порожнеча. Щоб та наша
традиційна філософія стала системою, то її доповнено ідеалом-постулятом
"єдності". Цей ідеал-постулат зродився як реакція проти "браку єдності" і став
його антитезою. Так ось маємо вже філософську систему міфологічного типу:
теза — диявол це «брак єдності», антитеза — ангол це недосяжний ідеалпостулат "єдності".
Людська слабість попадати в крайності (а в нас, через нашу вдачу
зворушливості, емоційності, нахил до крайностей, до переборщування особливо
помітний) призвела ось до чого: з одного боку, "брак згоди" в нашій уяві є
значно більшим, ніж у дійсності; з другого боку, ідеал єдності у своїй крайності
практично є мрією про єдність почувань, думок, світогляду, мети й методів,
тобто мрія про духовий конформізм, про добровільний духовий тоталітаризм,
тобто дух стадності (хоч це також діється підсвідомо). І якщо б божественний
імператив "Да всі єдино будуть" з релігійної сфери прикласти до сфери
національно-суспільної, то його приймали б не інакше, як лиш ідеал духовної
стадності в такій мірі, що від неї стає моторошно, бо ж це протиприродне
заперечення індивідуальності. Таке заперечення також суперечить й сутності
християнства.
У давніх греків серед мислителів був "брак єдност" через різницю ідей,
через відмінні погляди на сутність речей. У нас споконвіку й досі є не лише
отак собі єдність думок щодо сутності речей і взагалі буття, але ця єдність
світогляду була і є крайньою. Відтак маємо конформізм духу. Наш постійний
"брак єдності" відноситься лише до речей несуттєвих, а саме — він
спричинений суспільним анархізмом декотрих одиниць в їх змаганні за
"провідництво". Він також спричинений різницями в поглядах на методи
(способи), якими треба йти народові до спільної мети, щодо якої в нас немає
поділу думок. І анархізм декотрих одиниць у їхньому змаганні до провідництва,
і та боротьба за методи, які іноді прислонюють собою мету й "утотожнюються"
(ідентифікуються) з нею — це прояв її примітиву. А в нас цей примітив
помітний не серед української спільноти, як такої, а лише серед декотрих осіб,
що претендують на "провідників" для самого лиш бажання "провідництва", а не
для добра народу, хоч вони некваліфіковані бути провідниками. Шо ж до
суперечок на тему методів, якими треба йти до спільної мети в різних справах,
то ставлення справи методів вище мети є проявом інтелектуальної не
158

виробленості. Ця хиба не є нічим хронічним: вона промине у висліді
підвищення інтелектуального рівня нашої провідної верстви.
Те, що дійсно заслуговує на назву "роз'єднання", відноситься до
роз'єднання в самих основах сутності даної нації і до роз'єднання в її спільній
психіці та світогляді чи національній філософії. Але в українців, як спільноті,
роз'єднання тут немає. їхня національна психіка, тобто етнічна душа, є
суцільною, нероз'єднаною.
Етнічний світогляд (філософія), що побудований на етнічній стихії, також
монолітно-спільний. Він являє собою основу української етнічної культури.
Національно-політичний ідеал-мета, яким є справа збереження й розвитку
української нації та створення державності для неї, також є просто ідеально
спільним Тут немає й тіні розбиття.
Отже, в національній сфері, тобто у сфері абсолютно-національній щодо її
субстанції, без жодної домішки, таких справ, які у своїй субстанції
національними не є, а є універсальними, чи космополітичними, чи
інтернаціональними, — в чисто національній сфері в нас ніколи не було й
немає роз'єднання. Буває брак національної свідомості, бувають випадки
свідомої зради, але національна субстанція роз'єднаною не є.
Отже, хто говорить про "брак національної єдності" серед українців, або
про загрозу "національного роз'єднання", той або сам не знає, що він говорить,
або свідомо, для певних своїх цілей тривожно чи погрозливо голосить фікцію.
Національність — це субстанція. Вона може або зникнути, або втратити
частину своїх людей, які відреклися б її, але вона ніколи поділеною бути не
може, — так, як не може бути поділена людина.
Молодий селянин у "Синах" Василя Стефаника показує на свої груди і
каже: "Отут Україна". Він також показує на свою рідну землю та каже: "А тут її
(України) кров". Тут, у цьому біологічному самовідчуванні українства, є його
органічна єдність: попробуйте, поділіть її!
Природна, біопсихологічна субстанція етнічної єдності будь-якої нації за
давніх часів була інтерпретована міфологічними термінами і піднесена
(сублімована) на релігійний щабель.
У висліді того єдність етнічного світогляду, побудованого на єдності
етнічної психіки, стала органічною частиною релігії. Отже спільний погляд на
світ був священним табу (релігійно-недоторканою річчю). Інакше кажучи, гріх
було думати й говорити інакше, як говорили предки, і як тепер думає й
говорить вся ураїнська спільнота.
"Так всі люди (наші) кажуть", або "ніхто так не каже", або "а що люди
скажуть?" — ось наша традиційна фразеологія з міфологічної єдності етнічної
психіки й спільного світогляду. Хто цьому протиставився, той грішив, чи, в
модерній інтерпретації, був "ребеліянтом", "анархістом", "деструктивним
типом", а чи й навіть "ворогом народу" або навіть "зрадником". Той етнічноміфологічний стан дожив і до наших часів та й плентається далі. І справді, він
був одним з джерел самозбереження нашої нації.
Нещастя, однак, у тому, що всі давні народи мали нахил вірити, що на
світі існує лише все специфічне, а про загальне в них було або досить імлисте
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поняття, або вони вважали все загальне за специфічне. Національні риси — це
явище специфічне, а риси людські взагалі — це явище загальне (універсальне).
Отже, кожен з народів на примітивному щаблі вірив, що люди — це лише його
члени, а інші народи — це не люди, а якісь "варвари" (як казали давні греки),
або якісь "німці" (що не мають людської мови, — вони "німі") і т. д. Цей давній
світогляд і досі зберігся в українській народній фразеології, як, наприклад: "Чи
то пішли люди (тобто, "наші", українці), чи німці?"
Віривши, що існує лише етнічність, як специфічне, а людське взагалі, як
явище загальне, не існує, народи давніх часів усе людське взагалі (загальне)
включали до етнічного, людське взагалі підпорядковували етнічному, все
людське взагалі ототожнювали із своїм етнічним "я", і на все людство дивилися
виключно етнічними очима. Все на світі інтерпретували лише етнічними
(національними) термінами.
Цю міфологічну спадщину ми зберегли й досі. Вона є не лише в нас, а є
також у поляків, що виражається в такій польській фразі сатиричної
самокритики: "Слонь і квестия польска". Помиляється той, хто думає, що
основною причиною цього є національно-політичний прагматизм чи навіть
утилітаризм, тобто підпорядкування всіх інших інтересів добру нації аж до
ступення імперативу "нація понад усе", чи, як казали давні римляни, Salus rei
publicae suprema lex" ("добро республіки — найвищий закон"). Бо ж в дійсності
підсвідомим джерелом цього є міфологічно-етнічна психологія, що стихійно
велить вірити лише в існування етнічного, як специфіки, а заперечує існування
людського взагалі, як загальності (універсальності). Національно-політичний
прагматизм є тут явищем другісним, пізнішого походження, але воно
підсвідомо базується на основі міфологічно-етнічної психології, яка підносить
усе своє етнічне до ступеня універсальності. Це, між іншим, можна ілюструвати
таким народним жартом:
Росіянин. — "Хахол, ето что такое?"
Українець. — "Це, кацапе, є сокира".
Росіянин. — "Нєт, ето топор. Вєздє так ґаварят!"
Отже, той російський селянни щиро вірив, що в усьому світі сокиру
називають "топором", бо ж так називають його в Росії.
Традиційно-священна єдність етнічної психології і єдність побудованої на
ній спільної етнічної філософії, тобто погляду на світ, призвела до того, що в
нас колись вважалося просто релігійним гріхом, коли хто-небудь осмілився
мати в якихсь істотних справах свій погляд, інший, ніж погляд його спільноти.
Тому що та міфологія володіє нами й досі, то в нас з підозрінням, а то й з
ворожістю відносяться до таких творчих осіб, які у важливих справах
висловлюють цілком нові, досі небувалі думки, — "бо ж ніхто ще так не сказав"
або: "хіба ж він мудріший за всіх людей?" А вершком цього є: "Голос народу —
це голос Бога", як казали давні римляни.
Це добре, що в нас є така біопсихічносильна національна єдність. Але
трагедія полягає в тому, що ми зле інтерпретуємо її і зле послуговуємося тією
єдністю, коли вона призвела до того, що в нас не змогли й далі не можуть
виявляти себе творчо геніальні особи. Бо коли в нас на світ і на людство в
160

ньому дивилися й далі дивляться виключно через національну призму, і тут є
устійнений загальний світогляд, то кожен, хто осмілився б висловити свої
власні, інші думки про світ, а вони суперечили б філософії всієї спільноти, того
називають "ворогом народу", сказати б терміном драматурга Ібзена. Глибоко
пережили в нас цю трагедію Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. З
великими душевними болями вони пробивалися наверх крізь панцир
сакраментального духового конформізму нашої спільноти.
І так, нашою найбільшою трагедією є не "брак єдності", а завелика
"єдність", тобто "єдність" переборщена і зле зрозуміла. Вона стала причиною
того, що в нас немає ані одного великого, світової міри філософа, композитора,
християнина і т. д. У нас є спадщина високої давньої міфологічної збірнотної
(колективної) культури, але рівень нашої культури й науки як продукту
геніальних осіб в різних ділянках життя, не може претендувати на високий.
Наша спільнота й далі поступає так, щоб "штахнути" головку кожної
творчої, тобто оригінально-продуктивної в царині духу особи під спільну
"урівнялівку", як кажуть росіяни. Щоб якось оправдати цей традиційностихійний нахил, то тут, на жаль, послуговуються національно-політичною
софістикою: мовляв, цього вимагає "добро національної справи" — щоб був
спільний фронт: у всіх однакове відчування, однакове думання, однакове
говорения, однакове діяння. Але, з точки зору філософії, мистецтва й науки,
національний інтерес тут програвав і програє — з необчислимо трагічними
наслідками для української нації як в її нутрі, так і в її супоставленні з іншими
старими націями на міжнародній арені.
Наші заяви в демократичних державах, що "ми не погоджуємося з вами,
але ми готові вмерти за ваше право на свободу висловити свої думки" і наші
заяви на користь "єдності в різнородності" і "різнородності в єдності", є справді
щирі, але лише у відношенні нашої етнічної спільноти, як моноліту, до інших
етнічних спільнот у цій самій державі. А у межах нашого внутрішнього
етнічного життя ці принципи не існують не лише практично, але й навіть
теоретично.
На сторожі тієї кошари духового конформізму поставили штучно
створене опудало в кошмарній масці страху — клича про "брак національної
єдності", щоб ним лякати всі творчі духи і оправдувати ним "присаджування" їх
в долину як "ребіліянтів".
Наше традиційне етнічно-міфологічне поняття про "національну єдність"
— з її недобачуванням всього людського взагалі (тобто, загального) —
призвело нас до світоглядного хаосу при пізнішій зустрічі з широким світом і з
його людством. Тут виявилося, що ми не зуміли знати тієї природної,
абсолютної межі, на якій кінчається все етнічне (специфічне), а починається
людське взагалі (загальне).
Це свідомо чи дехто несвідомо використали деякі особи, які хотіли
здобути вплив на українську націю для своїх позанаціональних, не
національних, цілей, якими може бути їхнє служіння якимсь міжнародним
організаціям чи універсальним ідеям, як: філософські світові рухи, церковнорелігійні, мистецькі, політичні і т. д. Наприклад, група осіб приходить до
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нашого народу й зловіще чи погрозливо заявляє: "Ми є марксисти або
ніцшеанці, або екзистенціалісти, або магометани і т.д.; якщо ввесь народ наш не
з'єднається з нами, тобто не прийме нашого світогляду чи віри, то в нас не буде
національної єдности!". Отже, вони свідомо чи несвідомо свої універсальні, чи
інтернаціональні ідеали, що є загальними, свідомо чи несвідомо змішують з
національною справою, що є специфічною, і таким чином виграють на тому, що
загал не знає того, що між специфічною та загальною субстанціями немає
нічого спільного, і що вони одна від однієї сутньо незалежні, і що загал не знає,
в чому полягає різниця суті специфічного та загального.
Отже, такі особи творять в такий спосіб модерне опудало, яким є
фіктивний клич про "брак національної єдності".
У тих народів, де інтелектуальний рівень, переважно ж у проводу, є
високий, такі лжепророки не мали б ґрунту для ширення паніки про уроєне
"національне роз'єднання". Серед тих народів, що, з одного боку, є
національними монолітами, а, з другого боку, в них є різні філософії, різні
релігії, різні мистецькі рухи, що належить до людської сфери взагалі (загальної)
— цього всього не змішують зі сферою національною (специфічною). Одне й
друге ставлять в цілком окремих площинах, постійно незалежних одна від
одної. Приклади: Німеччина, Франція, Швеція, Норвегія і т. д. У нас настала
пора, коли нарешті таки треба справу кличів про "національну єдність" і
"національне роз'єднання" поставити на базу наукової аналізи, щоб на загальній
ігноранції в цій справі ніхто не міг спекулювати; бо та спекуляція не є
корисною ні для справ національних, ні загальнолюдських.
4. Загроза несерйозності «Екуменізму»
Не роз'єднання християн стало причиною витворення віросповідних
різниць, а навпаки - поява різниць у віросповіданні стала причиною
історичного поділу християн, що існує й тепер.
З цього факту виникає зрозумілий висновок: щоб довести до поєднання
християн, треба усунути віроісповідні різниці, бо інакше не може настати
поєднання. Чи можна і як можна усунути віросповідні різниці?
Чи ті православні, які голосять кличі про "поєднання", готові визнати
католицький догмат про "першинство" (над усіми християнами) і
"непомильність" папи? Православ’я на це не погодиться.
Чи Католицька Церква, голосячи кличі про "поєднання", готова скасувати
свої вищезгадані догмати, щоб наблизити справу "поєднання" ближче до її
здійснення? Католицька Церква заявляє, що вона на це не погодиться.
Чи погодяться протестанти визнати вищезгадані католицькі догмати? Не
погодяться. А чи погодяться визнати Православне Віросповідання? Також ні.
Чи погодяться Православна й Католицька Церкви перейти у
протестантство, тобто виректися своїх віросповідань? Ні.
Якщо справа з "поєднанням" представляється саме так, то чим же
пояснити таку теперішню моду, що католики, протестанти й православні
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спільно сходяться й голосять кличі про потребу"поєднання"?
Кому вони це голосять? І на якій підставі? Вони моляться Богу, щоб
послав поєднання. Чи католики моляться Богу, щоб Бог повернув православних
і протестантів на католицизм? Чи також православні й протестанти молять
Бога, щоб він навернув їх на католицизм? Чи православні молять Бога, щоб він
навернув католиків і протестантів на православ’я, а протестанти й католики
підтримують цю молитву православних? Якщо вони моляться не за
"навернення", то як вони бажають, щоб Бог послав їм поєднання? Яким чином?
А якщо вони моляться за "поєднання" шляхом ствердження, то це є
взаємна акція прозелітизму — спроби навертання одні одних; навертання
всупереч гаслам модного "екуменізму", щоб припинити акцію навертання. Чи є
це жарт? Коли ж це є навертання, поруч насильного навертання в минулому, то
навертання шляхом "екуменізму" є черговою крайньою методою навертання —
шляхом лицемірства "в білих рукавичках".
Журнал "Да Ворд" (березень 1967) повідомив: "Заклик до всіх християн
працювати для єдності був виданий протестантським, католицьким і
православним духовенством з нагоди Тижня Молитви за Християнську Єдність
у православній (грецькій) катедрі Святої Тройці". Цей спільний заклик видали:
Американський екзарх Констянтинопольського Патріархату архиєпископ Яків,
товариш екзекутивного секретаря Світової Ради Церков в США доктор Филип
А. Джансон і католицький єпископ Т. Дж. Кук.
Архиєпископ Яків — це єдиний з тих учасників молитви за "єдність", що
видав тоді таку заяву: "Ми не можемо говорити про християнську єдність і
вважати її за поважну, якщо ми не рішилися переоцінити свої позиції у справі
основ віри". І таки не рішилися, а однак до "єдності закликають християн. З
цього висновок напрошується такий, що ці заклики не є серйозні. Цей висновок
ясно виникає із заяви архиєпископа Якова. А поскільки ці заклики не є
серйозні, то чим же вони є?
Самі ієрархи не поєдналися, а всіх християн, тобто маси вірних усього
світу закликають, щоб вони поєдналися в одній вірі. Чи маси вірних мають
поєднатися понад голови своїх церковних провідників?
В історії Церкви бували трагічні моменти конфліктів між
віросповіданнями. Але досі ще не бувало несерйозних «зближень». Тепер вони
настали. Але наслідки цієї несерйозності можуть бути серйозні тоді, коли сотні
мільйонів вірних зауважать, що їхні провідники поступають несерйозно в такій
справі, як справа єдності Церкви Христової. А наслідки цього можуть вийти на
шкоду всім віроісповіданням і справі християнської віри взагалі.
Замість несерйозного проголошення кличу про "поєднання", краще було б
проголосити серйозно клич про потребу культурності й людяності у
взаємовідносинах між різними віросповіданнями, щоб кожен (коли хто бажає)
тримався свого, а не ненавидів інших і не ставив собі за мету "навертати"
інших.
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РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ

ХРИСТИЯНСТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ БУТТІ

1. До питання суті духової етнічної субстанції
Першим тим українським мислителем, що підійшов до українського
народу із свого філософського становища, був Тарас Шевченко. Його
"Послання" до українців "мертвих, живих і ненароджених", до українців "в
Україні і не в Україні сущих", свідчить про те, що він дивиться на український
народ крізь призму універсального часу й простору.
Перед Т.Шевченком ніхто не висловив такого поняття про українську
націю, як про єдність тих українців, які були, які є, і які будуть. Українські
мислителі до часів Т.Шевченка говорили про українську націю, як про
спільноту, що жила на своїй споконвічній землі — в Україні. Т. Шевченко — це
перший той український мислитель, який своїм поняттям про українську націю
охопив усіх українців: тих, що живуть в Україні, і тих, що живуть поза її
межами — в діаспорі (в розсіянні) по інших країнах світу. Це означає, що
Шевченкове поняття про українську націю охоплює собою зокрема і тих
українців, що були, є та будуть у Канаді, США й інших країнах.
Крім вказання на той факт, що на українську націю треба дивитися крізь
призму універсального простору й часу, Шевченко також підкреслив
необхідність підходити до особи українця на базі його особи як людини. Це
значить, що Шевченко не ізолює національних прикмет українця від його
людських прикмет, тобто прикмет загальних (універсальних). Шевченко каже,
що не може бути добрим українцем той, хто не є доброю людиною. Про це
свідчить той факт, що Шевченко в "Посланні" застерігає українську вищу
суспільну верству: "Схаменіться, будьте люди, // Бо лихо вам буде!"
Шевченко був глибоко зацікавлений справою українства. Але водночас
він не менш глибоко був зацікавлений загальнолюдськими проблемами,
проблемами універсальними, зокрема такими, як буття, мета життя, правда,
щастя і т.д.
Питання взаємовідношення між нашими національно-індивідуальними
справами й універсальними (загальнолюдськими) становить собою одне з
важливих питань у філософії Тараса Шевченка. А це є те питання, що для
українців у розсіянні (поза межами України) є важливішим, ніж для українців в
Україні. Бо ж українці в розсіянні (а Шевченко про них також не забуває у
своєму "Посланні") не можуть співжити з іншими народами жодним іншим
способом, як тільки на загальнолюдській базі, тобто на базі універсальній.
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Коли говоримо про духовну етнічну субстанцію, то тут перш за все мусимо
усвідомити собі той факт, що грецьке слово "ethnos" означає ту спільноту людей,
які об'єднані однією своєю мовою (такою, що відрізняється від усіх інших мов) і
одним "кровним" та територіальним походженням їхніх предків. У цьому випадку
важливим є не той факт, що частина українців живе поза Україною, а той факт, що
предки всіх українців походять з однієї спільної території — з українських теренів.
У Канаді, в США і в ще деяких країнах слово "нація" (по англійському
"nation") означає спільноту всіх громадян (горожан) однієї держави — без огляду на
різниці їхнього етнічного походження.
Українці належать до тих народів, в яких слово "нація" означає той ethnos, що
свідомий свого власного "я", тобто ту спільноту, що свідома своєї етнічної
індивідуальності.
Слово "нація" будемо тут вживати не в сенсі спільноти громадян даної
держави, а в сенсі кожної такої етнічної спільноти, що усвідомлює собі свою
одність, своє спільне минуле, свою теперішню спільність та свої ідеали, що має свої
спільні плани на майбутнє. Однією із важливих ознак сили духу нації є відчуття
потреби взяти на себе якусь світового значення місію (післанництво). Так, автор
того українського твору з ХІІ-го століття, що відомий як "Слово про похід Ігоря",
заявив був, що месіанізмом України за тих часів була необхідність "обороняти
християн перед поганами", тобто захищати цивілізацію Європи перед варварськими
ордами кочовиків Азії.
Термін "духовна етнічна субстанція" вживається тут для позначення
сукупності власної мови, психіки й світогляду етносу, тобто всієї етнічної
спільноти. Як і фізичне існування нації, так і її духовна етнічна субстанція не
належить до незнищимих феноменів.
У минулому були й такі народи, що не залишили по собі жодних слідів. Ті
народи, які не вміли зберегти свого існування, щезли з лиця землі.
Так само є такі умови, в яких не врятує свою духовнy етнічну субстанцію
така спільнота, що не є національно свідомою, патріотичною, вирішеною
втриматися при житті і озброєною ефективними методами свого духовного
самозбереження.
Власна мова (тобто така мова, що відрізняється від усіх інших мов, безумовно
є першою і найважливішою специфікою етнічної спільноти. Але треба мати на
увазі, що коли дана етнічна спільнота є поневолена якоюсь нацією, або коли вона
живе в розсіянні серед інших націй тієї самої раси, то тільки національна свідомість
і патріотизм уможливлюють їй зберегти свою мову. Жодні інші чинники зберегти її
не можуть.
Мову можна порівняти з тією посудиною, з якої людина споживає харч.
Етнічній спільноті можна подавати в її рідній мові такий духовий харч, що він може
в тієї спільноти знищити бажання зберігати свої етнічні прикмети: свою мову,
звичаї, культуру і т.д. І навпаки, там, де прищеплюється національна свідомість і
патріотизм, там до своєї мови повертається навіть та етнічна спільнота, що перед
тим уже була втратила свою мову.
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Після того, як монголи (чи, як це в нас популярно кажуть, татари) в ХІІІму столітті розгромили імперію нашого народу — Русь з центром у Києві,
історія нашого народу позначилася зокрема процесом переходу його провідної
верстви на сторону поляків, а пізніше — на сторону росіян. Унаслідок цього
настав був такий час, коли українська нація зредукувалася до селянської
верстви. І хоч слово "народ" повинне б означати націю, то в нас унаслідок
зредукування української нації до селянської верстви значення цього слова
згодом звузилося і почало означати те саме, що означає грецьке слово "demos"
або польське слово "lud" (по-англійському: "common people").
І саме тому в ХІХ-му столітті у нас називали народниками (з польського:
"хлопоманами") тих діячів, що працювали для народу, тобто для селянства.
Нашу літературу 1860-1880 років називають народницькою літературою тому,
що в ній переважають "народні", тобто селянські теми.
Коли в наших містах постала індустрія, а відтак й появилося робітництво,
то значення слова "народ" у нас з селянства поширилося й на робітництво, чи,
як тоді казали, на пролетаріат.
Українська Центральна Рада, що в основному складалася із соціалістів,
також вживала слово "народ" в класовому сенсі, бо значення цього слова в неї
(УЦРади) охоплювало собою тільки "люд" ("cxxg’ommon people"), тобто
селянську й робітничу верстви. І саме тому Українська Центральна Рада
назвала Українську державу (проголошену 22 січня 1918 року) Українською
Народною Республікою. Правильний англійський переклад цієї назви такий:
"Ukrainian People's Republic" (не "Ukrainian Nationai Republic"). Російський
переклад: "Украинская Народная Pecпублика", а польський переклад:
"Ukrainska Repubtika Ludowa".
Також у такому сенсі ("common people"; по-польському"lud") вживається
в нас слово "народ" тоді, коли говоримо про нашу народну культуру, тобто про
те, що в міжнародній термінології називається фольклором: народні пісні,
писанки, вишивки, обрядові звичаї і т.д.
У нас, як і в інших європейських націй, коріння духовної етнічної
субстанції плекалося й зберігалося в селянських масах. А це: 1) етнічна мова; 2)
вірування (спочатку — міфологічне, дохристиянське, а потім — християнське) і
3) звичаї. Це були три основні складники "народної душі", які становили собою
корінь етнічної субстанції.
Оскільки на своєму історичному шляху ми втратили свою провідну
верству, то у нас не було іншого виходу, як тільки спертися на ґрунт нашої
"народної душі", на ту культуру, що з неї виросла.
Наша "народня душа" (джерело нашої духової етнічної субстанції й нашої
народної культури) збереглася тому, що ні Польща, ні царська Росія, ні
цісарська Австрія не вважали селян гідними, щоб ними цікавитися. І саме це
врятувало наш народ від небезпеки асиміляції. Наш народ традиційно жив
своїм власним духовним життям — у сфері своєї мови, своїх релігійних
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обрядів, своєї психіки, «філософії» (народної мудрості"), своєї культури
звичаїв.
І ось на основі нашої "народної душі" наша (спочатку нечисленна)
інтелігенція почала творчо розвивати нашу культуру, намагаючись підносити її
до дедалі вищого рівня.
Але після першої світової війни становище нашого народу в Україні
радикально змінилося. На західно-українських землях польська влада, а на
центральних і східніх землях України — совєтська влада зацікавилися
"народною душею" українців і повели на неї наступ.
А тепер, після Другої світової війни, вже майже на всіх українських
землях — в державних межах СРСР — продовжується акція згідно з тим
марксистським принципом філософії культури, який каже, що культура мусить
бути "національною за формою і соціалістичною (марксистською) за змістом".
В угоду марксизму намагаються змінити не тільки світогляд, але й психіку
народу, щоб на ґрунті зміненої душі народу плекати комуністичну культуру.
Рідна мова кожного народу, — сказав Сталін у своїй публікації1850-го
року "Марксизм і мовознавство", — може однаково служити як справі
антикомуністичної ідеології, так і справі комуністичної ідеології. Це залежить
від того, хто і для яких цілей даною мовою послуговується.
Це свідчить про те, що сам факт зберігання й плекання рідної мови не
вистачає для справи зберігання етнічної субстанції, бо етнічна субстанція
охоплює собою також етнічну психіку та світогляд і також не вистачає самого
факту зберігання етнічної культури. Культура — це не те, що греки називають
словом "ergon", яке означає готову "закостенілу" річ, таку, як, наприклад, стіл,
камінь і т.д. Культура належить до таких явищ, що в греків означувалися
терміном "energeia", який означає процес. У відношенні до культури це слово
означає постійний творчий процес духа нації на основі її етнічної субстанції.
2. Між націоналістичним та універсальним
Свобода, революція, національне й універсальне — це основні ідеї праці
Ореста Зібачинського. Ці ідеї контроверсійні. Автор означує свободу як
природний гін жити. Природною методою здійснювання цього закону натури
(бути свобідним) є революція — революція одиниць і народів. Цим законам
підлягають людина, людство, нації.
"Боротьба за суверенність українського життя, за нову нашу постать і
нове обличчя, за українську свободу й український закон, за душу народу й дух
нації — це українська революція" (с. 10). Вона, між іншим, змагає до "повного
розгрому всіх історичних імперіалізмів в історичному просторі України та до
встановлення натомість міжнародного Ладу Свободи" (с. 10). "Це історичне
завдання української революції. Її суть — свобода. Однак, свободу вона
виносить як універсальну ідею, як рушія життя й розвитку людини, народів і
людства. В тому ролягає її об'єктивне значення".
Автор виокремлює різні роди націоналізму, а український націоналізм він
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називає "визвольним". "Сутність визвольного націоналізму — це органічна
інтеграція, не ексклюзивне фраґментарення, етична динамізація, не статична
формалізація, вирощення універсалізму, не цезаропапізму" (с. 127). "Отже,
націоналізм — це не сам месія, це провісник месії (універсалізму, — Ю.М-Л).
Хто ці дві функції (націоналізму й універсалізму, — Ю.М-Л. ) ототожнює,
мусить все ж розрізняти їх. Визвольницька еліта щодо виправлення подібної
помилки відносно ролі націоналізму нездатна, не в стані успішно виконувати
свої завдання історичного усуцільнення нації. Сучасною ілюстрацією цього є
криза націоналістичної людини та її середовища на еміграції" (с. 127).
Що українські націоналістичні середовища на еміграції, мовляв,
опинилися в стані кризи — про це говорять і пишуть часто-густо. Але поки що
тільки Зібачинський дав спробу філософського умотивування причин цієї
кризи. На його думку, як було цитовано вище, ця криза є наслідком того, що
українські націоналістичні провідники розуміють націоналізм не лише, як засіб
і шлях до мети, а вважають його метою самою в собі, а не (як бажає
Зібачинський) трактують його (націоналізм) як засіб до універсалістичної
(чисто людської) мети. Універсалізм вони або відкидають, або заперечують.
Поняття про "революцію" в автора піднесене до природного, абсолютного
й універсального принципу; "революція" — це в нього метода самої природи:
методою"революції" природа здійснює процес життя; автор називає цей процес
терміном "народження-переродження-відродження". Він говорить про
революцію в духовості людини, про революцію спільнот і людства.
Ці історичні приклади, що їх автор наводить на підтвердження того, що
революція є живчиком процесу історичного життя, не можуть викликати
застереження до себе. Але, на мою думку, це, однак, не дає підстав до
авансування концепту "революція" до ступеня універсальності, примату,
ексклюзивності, — і то вже хоч би тому, що поняття "революція" є не
абсолютне, а релятивне, — його генеза й існування зумовлені наявністю
поняття "еволюція". Очевидно, це право автора мати саме такий, як у нього,
погляд на сутність революції, але тут, з об'єктивних вимог, треба було
присвятити місце й еволюції та обговорити відношення між еволюцією й
революцією.
"Воля людині — воля народам стають кличами цього (українського — Ю
М-Л) визвольного націоналізму", - стверджує автор (с. 123). Розуміється, що
тут він має на увазі кличі УПА під проводом ОУН. Досі ще ніхто не вияснив, як
провідники ОУН й УПА при цьому інтерпретують термін "воля людині".
Виховані на світогляді д-ра. Д. Донцова, вони не вірили в демократизм. Хоч,
щоправда, в історії ніде не бачимо демократизму в революціях, бо в таких
випадках він неможливий. Але все ж таки навіть при такій мотивації клич "воля
людині" ad hoc був явищем парадоксальним і нездійсненним практично. Це був
клич лише на експорт, але не на імпорт.
Коли шукати поняття про "свободу" як реалітет для українського
націоналізму, то це віддзеркалюють у собі ось такі слова Зібачинського:
"Боротьба за суверенність...,за українську свободу й український закон" (с. 10).
Це туга за свободою в сенсі звільнення України з-під окупації і створення
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Української держави. Отже, нація була б вільною, але державна (тобто вільна)
нація не завжди означає свободу кожного громадянина держави. Під кличем
"воля Україні" українські націоналістичні провідники розуміють звільнення
території України з-під ворожої окупації.
А що в них означає клич "воля людині"? Розуміється, Зібачинський
свідомий того, що міжприроднім (стихійним) гоном волі і нормами спільноти,
яка цей гін більше чи менше, але завжди обмежує, була, є і буде колізія. Як же
означити "свободу" за принципом компромісу між стихією особистої волі й
суспільних обмежень (законів і етичних норм)? Проблема цієї колізії не
розв'язана, а тому між різними оригінальними дефініціями "волі" існує
розбіжність не лише формальна, а й суттєва. Тому то на місці Зібачинського я
не підтягав би під спільний знаменик тих різних дефініцій термін "свобода", що
він їх цитує за різними мислителями. Одної загально визнаної дефініції "волі",
як відомо, немає.
Але все ж таки справа не в розв'язці, а в самому тому факті, що автор
перший в українській націоналістичній літературі розглядає, як необхідність,
свободу людині.
Уживаючи запропонованих Тойнбі термінів "архаїзм" для фашизму та
"футуризм" для більшевизму, автор кількома словами означує їх так: "архаїзм"
(напр., фашизм Муссоліні) — це імперіалізм; "футуризм" більшевиків — то
геноцид. Зібачииський протиставляє їм визвольний український націоналізм, як
"реалітет" (с. 123-124).
На місці Зібачинського, я був би звернув більшу увагу на міркування
Тойнбі у зв'язку з його термінами "архаїзм" і "футуризм". Тойнбі вважає, що
диктатура зроджується з песимізму правителів щодо людини: вони не вірять у
таку дозрілість членів спільноти, що б вони могли користуватися свободою. А
втім, може ще наглядніше з'ясував це помистецькому Дж. Папіні у своєму
нарисі "Відвідини в Леніна". Провідники українського націоналізму також є
такими ж песимістами. Тут Тойнбі треба було б порушити концепцію
майбутньої (in futuro) свободи, коли диктатори будуть вважати, що громадяни
етично вже перевиховані так, що їм можна дати свободу. Але тут було б дальше
складне питання: чи те "перевиховання" не означало б такої індоктринації, коли
самі ті громадяни інтерпретували б своє поневолення як"свободу"? Адже ж
соціологи звернули увагу на той простий факт, що випущена з клітки пташка
добровільно повертається у клітку, і в цих умовах почувається "свобідною".
Я це порушую у зв'язку з тим, що, на думку Зібачинського, до
універсалізму треба йти через націоналізм. На мою думку, така пропозиція
також є "футуризмом".Чи з націоналістичної індоктринації може у висліді,
закономірно й конечно, зродитися універсалізм? "В глибині всякого
визвольного націоналізму невизволений дрімає універсалізм", - каже автор (с.
123; ширше про це саме на с. 127, що вже цитовано тут вище).
У мене інший погляд на взаємовідношення між національним, чи й
націоналістичним, й універсальним, ніж у Зібачинського. Я не вважаю
націоналізм методою, а універсалізм метою, чи націоналізм вихідною стадією, а
універсалізм кінцевою. У мене є свій особистий поглядна ці справи. До труїзмів
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належить та "подробиця", що проблема взаємовідношення між національним і
універсальним — це одне з явищ взаємовідношення між частковим і загальним
— предмет розроблений Сократом, хоч "універсальне" було заперечуване
Протагором.
Український націоналізм у цьому сенсі є "протагоріанським": він був (і
досі є) так зафасцинований лише національним (частковим), що фактично
відкидає універсальне. Той протагоризм був потрібний для боротьби з
"усесвітянством" (один з кличів "Вісника" д-ра Д. Донцова).
Але сам факт введення у сферу націоналізму поняття зване
"універсалізмом" у праці Зібачинського чинить його працю оригінальноунікальною, переломно-ініціативною в нашій політичній літературі. І то все на
плюс — на плюс уже не лише на мою думку, а в об'єктивному світі взагалі.
Застерігшись вище, що я не погоджуюся з поглядом автора, що
націоналізм обмежується до ролі методологічної в універсалістичній телеології
життєвого процесу, чи, як каже автор, "народження-переродженнявідродження", я трактую, в логістичному сенсі, національність як res specifica, а
універсальність як genus, а в психологічному аспекті: національність і
універсальність в людині є двома природними притаманностями, що пов'язані
одна з одною, і виелімінувати одну з них від одної не можливо. Коли
космополітизм намагається виелімінувати національне, а залишити тільки
людське, а націоналізм намагається виелемінувати людське, а залишити тільки
національне, — то обидві ці протилежності є явищем протиприродним.
І коли Зібачинський, допускає універсалізм (нехай хоч покищо з такою
метою, що не є збіжною з моїм становищем), то все ж таки я вважаю це явищем
новим і корисним у націоналістичній літературі.
Далі, це проблема взаємовідношення між Україною й світом. Після
легендарного (нехай і тільки символічного): "Прийдіте і княжіте в нас", та його
тіні за Козаччини, — настала реакція (принаймні в теорії, — коли мати на увазі
іншу практику, напр., спосіб створення Акту 30 червня1941 р. у Львові), — це
проголошення орієнтації тільки на власні сили. Залишаючи тут фіртку до
дискусії далі відкритою, слід відзначити, що клич "орієнтація на власні сили"
(плюс клич проти всесвітянства) призвів до українського ізоляціонізму. Тільки
на еміграції після Другої світової війни українські націоналісти почали (дуже
ступнево) дивитися на зазублення, отже й співзалежність інтересів народів
один від одного в атомовій ері. Звідси й почали ставити не тільки питання: Що
ми маємо взяти від світу?, а й також питання: Що ми маємо дати світові?
Щоправда, це питання покищо поставив Зібачинський, і він же відповів:
українська нація має дати свій вклад у будування "Міжнародного Ладу
Свободи".
Як революція, що потрібна Україні, так і "міжнародний Лад Свободи" —
це такі категорії, які авторові продиктував український визвольницький
прагматизм чи й утилітаризм. На політичному ринку людства вимагають чогось
конкретнішого, ніж "Лад Свободи": тут вимагають праці, грошей і великих
творів науки та мистецтва. Такого вкладу потребує не лише вихована на
прагматистичній філософії Америка, але й кожна нація ба — майже кожна
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людина. Гегель навіть твердив, що такий є закон природи, що котра нація не є
продуктивною в ділянці цивілізації й культури на світову міру, то таємні закони
природи стирають її з лиця землі, як зайвий баляст, щоб дати місце творчим
народам. Тобто, саме бажання "хочу жити" не є аргументом для невблаганної
природи.
У праці Зібанчинського є, навіть на це відведено близько 350 сторінок,
тематична згущеність, що завелика на її технічні рами. Редукувати багаж
проблематики було б шкода. А знову ж її згущеність у невспівмірній економії
місця призвела до лапідарності викладу, іноді мало не телеграфічного. Це не
дало авторові нагоди зробити прозорішим виклад деяких складніших питань.
Два чи три томи праці на цю тему — це й була б одинока технічна розв'язка, і
жаль, що в автора немає матеріальних засобів на це.
Така проблема, як справа Церкви (душа) і держави (дух), їхня
незалежність одне від одного, але співпраця (с. 67) — це погляд цікавий,
оригінальний і теоретично правдивий, але питаннч: чи здійснимий він
практично? Боротьба за політичні впливи з боку великих Церков у
демократичних державах і тоталітарних державах, що дають свободу релігії, і
боротьба за володіння над Церквою з боку атеїстичних тоталітарних урядів
свідчать про утопічність цього дезидерату. Життя свідчить, що тільки там, де
Церква сприймається як один із атрибутів національності (юдаїзм у жидів,
іслам у турків і арабів, католицтво в Іспанії й Польщі, історичне православ’я, —
у Зібачинського, наприклад, "козацьке православ’є", — і т.д.), є хоч приблизна
можливість здійснювати такий постулят, як його автор поставив.
Розтяжність тематики від людської біоонтології ("Що є суттю життя?
Свобода!") аж до історіософії ("Що таке історія?") в автора велика. Щодо
історіософії — автор вірить, що "хто хоче пізнати людину, мусить вивчати
історію" (с. 162).
Це твердження, очевидно, є частиною класичного погляду, що "історія —
вчителька життя". На мою думку, українці належать до тих народів, які занадто
довіряють історії. Історія напевно дає нам можливість пізнати світогляд авторів
підручників історії, але чи вона дає нам можливість пізнати людину — то це, на
мою думку, ще проблема. Цитуючи дефініцію терміна "історія" в різних
мислителів, автор згадує й дефініцію Кроче. Але авторові, я переконаний,
відомо, що Кроче рекомендував писати історію в "естетичному" аспекті, — а
попростому це означає "підмальовувати" історію. Але з тим підмальовуванням
(у наспринципову увагу звернув на це Томашівський) історики ще від часів
Геродота не чекали на пораду Кроче. Це тому Арістотель трохи "згори" дивився
на історію. Звичайно, це не означає, що історіографія евентуально не могла б
бути фотографією фактів минулого, якщо б не стояла на послугах мистецтва й
політики.
А втім, сам автор (с. 167) каже, що "будь-яка революція є "спершу
"полум'ям" в серці чи "думкою" в голові людини" (індивіда). І далі: "Особеньгрупа, що завжди змагають до динаміки й творчості або правди й
справедливості - це елементарна безсмертна дійсність людства" (с. 167). Тобто,
історія — це історія провідних одиниць і груп, а не людини як такої. Відтак її
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не можливо пізнати на матеріалі історії. По-друге, коли націями правлять
одиниці й групи, то це означає, що тільки вони мають свободу, а спільнота
частково добровільно приймає їхні ідеали, а частково їй вони нав'язують це
насильно.
Тут таки (с. 167) в автора є апотеоза провідників націй, виключно з
Мойсеєм і Буддою. Це перегукуєтьсяз трактатом Донцова "Партія чи орден".
Подібно з трактатом Донцова "Маса й провід" перегукується в автора
твердження, що "центральна проблема української революції, — це, як завжди і
всюди, — проводу" (с. 217). Звичайно, ці зауваження правдиві.
Критикуючи українські партії - від марксистів як "епігонів Москви" до
монархістів з Липинським - автор говорить про ОУН як про "надпартійне
середовище". Щоправда, він згадує, що ОУН під час Другої світової війни
розбилася на "бандерівців" і "мельниківців". Але коли вже постали аж дві ОУН,
то на якому критерії означувати їх як "надпартійні"? Цього питання в автора не
знаходимо. Було б цікаво почути від нього історіософське з’ясування причин
розколу ОУН. На мою думку, автор несвідомо поставив це питання й дав
відповідь на нього там, де він говорить про причину "кризи націоналізму в
еміграції"(с. 127). Причина цієї кризи, — каже він, — в нехтуванні
націоналізмом фактору універсальності, чи поставлення його на службу
націоналізмові, чи може ототожнення націоналістичного з універсальним.
(Автор висловився коротко, а тому я не можу ручатися за правильність ним
інтерпретації).
Ледве чи можна сумніватися, що згадана автором "криза націоналізму"
почалася ще в Україні і то разом з його народженням. Націоналізм, поставивши
людині тотальну службу націоналістичній ідеї, знехтував у людині
універсальне — її чисто людські інтереси: естетичні, економічні, соціальні, а
головне — свободу мати й висловлювати іншу думку, ніж диктує вождь
націоналізму.
Це призвело до розколу ОУН. ОУН деякий час існувала як моноліт силою
традицій УВО, якого вона була змодифікованим продовженням. УВО — це
було підпільне військо. А у війську всіх єднає клич визволення чи оборони
нації чи держави, а щодо всіх інших справ — там включно з свободою
приналежності до різних партій — вояки мають вільну руку. Якщо б ОУН була
виключно військового характеру, тобто її членів обов'язувала б тільки бойова
дисципліна, а не жодна інша, то інших причин, крім анархізму, до розколу не
було б. Але намагання диктувати членам ОУН (а також і не членам) світогляд,
навіть зміняти їхню психіку, контролювати їх душі, їх особисте життя — все це
ображає людську гідність, а вже особливо гідність тих осб, які можуть бути
здібніші й інтелігентніші за вождя. Але всі ці справи (вони пов'язані з
універсалізмом) були в ОУН знехтовані.
"Справжня еліта не знає кризи вождя. Згідно з неписаним кодексом її
стилю життя, місце вождя займає кожночасно найкращий із кращих", - каже
автор (с. 220). Він "займає", чи його вибирають? Якщо його не вибирають, то
звідки ж відомо, що він "найкращий із кращих"? Він може узурпувати владу, а
для цього треба сприту, безпардонност, гону до кар'єри, — треба "володаря"
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макеявелівського стилю. Можливо, що, за політичними категоріями мислення,
такі вважаються "найкращими з-поміж кращих".
У Росії, з цієї точки зору, вожді завжди самі займають місце, а не
вибирають їх. І коли автор каже, що "справжня еліта не знає кризи вождя" (с.
220), то, послідовно, в Росії завжди є "справжня еліта". І це тим цікавіше, що та
еліта постійно існує там, де "суть російського націоналізму є абсолютизм" (с.
122). Чи може в абсолютизмі виховуватися еліта? Якщо абсолютизм є тільки
фізично-механічний, то, очевидно, може. Якщо ж абсолютизм опановує
психіку, або вона є рабською, то, розуміється, еліта постати там не може.
Автор тримається традиційних серед українських націоналістів
стереотипів (старого німецького, французького й польського походження) в
поглядах на Росію, коли послуговується такими політичними кличами, як:
"змонголізований візантизм Московії та петриністичний європеїзм Росії" (с.
121). Ніхто статистично не доказав, у кого є більше монгольської домішки — у
нас, а чи ж у москалів. Зате відомо, що німецький вчений Кречмер (наш
сучасник) ще в 1921 році всіх слов'ян, з поляками включно, зараховував до
мішанців з монголами. Знову ж болгари, мадяри, естонці — це нації таки
монгольської раси, але їхня духовність не відрізняється від духовності арійців,
— хіба лише тому, що вони не є окупантами України? Що ж до "візантизму" (в
сенсі деспотії), то він зародився на давньому грецькому грунті. І якщо він уже
вивітрився серед самих греків, то яким же чудом він може вдержатися серед
москалів, де він ніколи як слід, перейшовши через Київ, у них не прищепився?
Справа в тому, що це традиційне "прозивання" по адресі москалів і
вбачання в них самих мінусів прислонює в очах українців зовсім іншу
московську дійсність, яка заскакує українців гіркими несподіванками.
Недоцінювання ворога ще більше небезпечне, ніж переоцінювання його.
На жаль, і автор тримається тут старої схеми — "гуд гай" — "бед гай",
або: "чорне" й "біле". Москалі — то саме зло, а українці — то самі чесноти (с.
121-122). Але дійсність є така, що той традиційний кольос на "глиняних"ногах
уже понад 300 років володіє Україною. З нечисленних осель на фінських
землях за відносно короткий час постала нація числом 125 мільйонів, яка
одною "глиняною" ногою стоїть на Далекому Сході, а другою — в Берліні. А
ми із своїми самими чеснотами ще в 1918-1920-х pоках нараховували біля 40
мільйонів осіб, а по 40 роках нас уже є менше сорока мільйонів. Це є факти.
Д-р Донцов в 1933 році (у трактаті "Партія, чи орден?") започаткував
теорію, що комунізм в СРСР — це нова форма російського націоналізму. Він
прищепив цей погляд українському націоналізмові. Зібачинський також
дотримується цього погляду.
Зрозуміло, що російські маси вірять, що СРСР — це "Росія", і що частина
російської інтелігенції сподівається, що російська нація на дальшу мету зробить
політичну бізнесну спадщину СРСР після провалу більшевизму; може воно так
і буде. Але поки що дійсність є така, що СРСР постав як "Хозарія" і таким він й
досі існує.
Щодо термінології, то автор вживає таких означень як "Українська
Самостійна Держава" (с. 121). Цей термін (на жаль, у нашої освіченої верстви
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він частий) перш за все — тавтологічний, бо ж сам термін "держава" імплікує в
собі самостійність; по друге, він уводить в оману, бо сугерує погляд, що може
бути й "несамостійна держава", а таке явище не може існувати. Другий термін
— фантом, це "українська правда" (с. 11). І цей термін серед української
освіченої верстви загально прийнявся. У дійсності ж правд немає більше, ніж
одна — "українська правда", "турецька правда" і т.д. Правда - це неподільна
категорія. Ота "численність правд" — це відгомін протагоризму з V ст. перед Н.
Хр., що його в модерних часах гальванізував у своєму "Прагматизмі" В.Джеймс
в США. Якщо б допустити концепт про "численність правд", то це означало б,
що немає жодної правди.
Крізь витриманий добірний стиль (явище в нас нечасте) в автора все ж
таки іноді спонтанно прориваються такі "цвішенруфи", як "малярія", або
"скаженина" російського націоналізму; "невмирущо (?!) назвав Вассиян","вони
порвуть кайдани на шмаття" і т. п.
На мою думку, така стилістична кольоритура шкодить навіть
журналістським писанням, а вже тим більше серйозному трактатові.
Намагаючись перевиховати італійську націю в дусі давнього
зрівноваженого "цівіс Романус" і спокійного "залізного легіонера", Муссоліні
звелів був вивісити на касарнях поучення-наказ, що "лають й кричать лише
слабі люди". В українській журналістиці — за нечисленними винятками —
неприємно вражає традиційне прозивання й лайка, а також істеричний стиль
(до речі, також практикований і більшевиками), як: "геніальний",
"невмирущий", "сильний" і т. п.
Як на розмір місця в журналі, я присвятив праці Зібачинського досить
місця; але, як на розмір книжки і обсяг її тематики, то все таки це дуже мало.
Кому багато дано, від того й багато вимагається, бо — noblesse oblige.
Зібачинському дано талант і в нього є широке знання. Отже й праця його — це
явище непересічне у нас, тому від нього треба вимагати ще більше. Його
трактат не є публіцистикою з філософським забарвленням, як це наявне в усіх
інших наших політичних авторів. Це - філософський трактат, але з
публіцистичним колоритом. Якщо б цього колориту не було і якщо б автор
поклав був ще трохи більший натиск на sine іrа et studiotа, якщо б був зробив
ще більшу ректифікацію, щоб визволитися від деяких трафаретів і труїзмів, і
якщо б й структура викладу була більш організованою, а технічна термінологія
більше логістична, ніж мистецька, а все це міг при зусиллях зробити, то його
книга була б найпомітнішим українським політичним трактатом наших часів.
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3. Між етнізмом та інтернаціоналізмом
у добу міжнародного "поєднань" і "об'єднань"
Людство об'єднується, а ми роз'єднуємося! Об'єднуються народи,
держави, Церкви, а ми тримаємося осторонь! Такі й тому подібні докори час від
часу чути в пресі української спільноти поза межами України.
І справді, людство "об'єднується". Створено Організацію Об'єднаних
Націй. Створено Світову Раду Церков (СРЦ), що спочатку була виключно
протестантською, — з метою ширити екуменізм (церковно-світове
християнське об'єднання), а згодом до СРЦ включилися всі Православні
Патріархати й більшість інших Православних Церков. Усі Православні
Патріархати й більшість Православних Церков зорганізувалися в регулярних
Конференціях на острові Родосі, де підтримуються кличі екуменізму й
підготовляється скликання православного Вселенського Собору. Відбувається
Світовий Католицький II Ватиканський Собор, що також надиханий ідеологією
екуменізму.
Очевидно, говорячи про вищезгадані світові інтернаціональні рухи, то
поряд них не можна не згадати й інших світових "об'єднань", зокрема таких, як
комуністичний Інтернаціонал, масонерія і т. д. Можна б сказати ще більше:
навіть мафія, що вийшла з Сицілії, також поширилася на інші країни світу і
стала інтернаціональною.
В атмосфері тих інтернаціональних рухів опинилася частина українського
народу поза межами України. Яке відношення української людини в Розсіянні
до тих інтернаціональних рухів? Вона стоїть на світовому перехресті доріг
серед натиску вітрів інтернаціоналізму, що гнуть її в різні сторони, — гнуть її
осамітнену, як билину в степу, загублену, заблукану на роздоріжжях світу.
Буревії інтернаціональних рухів кидають нею то в одну, то в другу сторону.
При цьому вона не може знайти собі точки рівноваги, точки опору, виявляється
без своєї сталої світоглядової "країни", мандрує без мапи, без компасу й вітрил
по всіх світоглядових "країнах" світу. В такий спосіб вона опиняється в стані
духового волокитства, в стані "духового циганства".
Розуміється, що такий світоглядовий стан української людини в Розсіянні
має свої причини.
Українська нація в Україні в основному завжди була зосереджена
виключно на своїх внутрішніх, українських справах. Століття поневолення
українського народу різними наїздниками змушували український народ всю
свою увагу зосереджувати виключно на свої домашні справи, щоб етнічно
втриматися на поверхні життя. Саме це диктував їм гін самозбереження. Таке
положення не дозволило українцям розглядатися по світу. Їхній "світ"
обмежувався тільки кордонами України. Їхнє мислення про "людину"
обмежувалося лише поняттям про українця. Поскільки ж такі поняття
універсальні, а "Україна" й "українець" — поняття специфічні, партикулярні, то
світогляд українського народу склався виключно з українського етнічного, а
відтак партикулярного матеріалу. Очевидно, такий світогляд є неповним,
однобоким, крайнім, бо ж він лише партикулярний. Ба, такий світогляд також і
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неприродний. Усі живі істоти складаються з прикмет двох родів: загального
(універсального) й часткового (специфічного, партикулярного). Це явище
природне й необхідне. Зосередившись виключно на своїх прикметах
специфічних (етнічних), українство не мало часу й нагоди займатися своїми
універсальними (чисто людськими) прикметами, як також справами людства і
світу взагалі. В такий спосіб український народ занедбав справу людської
універсальності. Далі, вважаючи, що все те, що не є специфічним (етнічноукраїнським), автоматично є ворожим українству, український народ згодом
почав свідомо приборкувати в собі стихійні прориви універсальності. Коли
найбільший з-поміж народних письменників Іван Нечуй-Левицький засуджував
тих українських учених, які відривалися від українського життя (наприклад,
професор Дашкевич у повісті "Хмари"), і розпливалися десь у позаукраїнських
темах науки, то це типовий приклад світогляду українських письменниківнародників, що очолювали український світогляд від 1860 років по початки XX
століття.
Такі фрази в устах народу, як: "Чи то люди (українці), чи німці (або:
поляки, жиди, москалі і ін.)?" — свідчить, що поняття про "наших", "тутешніх"
(тобто українців) означало поняття про "людину взагалі", а всі "ненаші"
(неукраїнці) не підходили під поняття про "людину". Коротко кажучи, поняття
про нашу специфічність, партикулярність (етнічність) у нас ідентифікувалося з
поняттям про "універсальність" ("людина взагалі"). Отже, наш народ не
знаходив різниці між універсальним і частковим.
На такому традиційному світогляді українського народу український
націоналізм XX століття розробив свою політичну філософію. Вважаючи, що
все, що не є українським, автоматично є ворогом українства, націоналізм повів
принципову боротьбу з проявами універсалізму серед українців. "Боремося з
всесвітянством" (космополітизмом) — це був один з основних кличів журналу
"Вістник", який редагував д-ра Дмитро Донцов — перший філософ
українського націоналізму. Очевидно, д-р Донцов поборював той універсалізм
(у формі всесвітянства), що попадав у крайність, і заперечував фактор
специфічного (українсько-етнічного). Але інтелігентський загал по своєму
інтерпретував і популяризував доктрину д-ра Донцова, і розумів її крайньо: що
треба виступати проти всього універсального в людині, протиставляючи йому
специфічний фактор, тобто етнічний. Таким чином серед загалу націоналістів
на західно-українських землях між двома світовими війнами було "стільки
світу, що в вікні". Що ж до підсовєтської частини України того часу, то там,
силою особливих обставин, склалися такі, досі небувалі умови, що українську
людину позбавляли права й можливості бути підметом й намагалися
перетворити її в предмет експериментів совєтизації, граючи нею, немов у
футбол, у схемі формули "соціалістичний (відтак інтернаціоналістичний) зміст і
національна форма". Кидаючи українською людиною від муру "національної
форми" до муру "соціалістичного змісту", і навпаки, ідеологи совєтизації
намагалися приголомшити її, щоб вона згубила орієнтацію на точці пересічення
між
специфічним
(етнічним)
та
універсальним
(комуністичноінтернаціональним), а гублячи орієнтацію на точці пересічі двох понять, — щоб
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українська людина загубила здатність знайти різницю між ними і зглибити
їхню сутність. Частина української інтелігенції та півінтелігенції з
підсовєтської України, вийшовши в Розсіяння, і далі залишається тут у стані
дезорієнтації, а частина шляхом реакції (це природне явище: інстинкт етнічного
самозбереження), стихійною силою відштовху по інерції покотилася на бігун
специфічного (етнічного), отже в Розсіянні вона опинилася на цьому самому
світоглядовому бігуні, що й основна маса виходців із західніх окупацій:
польської, румунської, чехославацької, угорської.
Українці світоглядово не готовилися до виходу в Розсіяння; обставини
викинули їх у широкий світ нагло, без їхньої ініціативи, проти їхнього бажання;
викинули їх неприготованими світоглядно. Відтак у них відбулася не зустріч із
світам, а випадкове зударення з ним: вони зустрілися з фактором
універсальності (поняттями про "людину" й "світ"), але світоглядово вони були
обмежені лише специфічним ("українці", "Україна").
У висліді вони побачили, що не мають зі світом спільної мови. Тут вони
побачили свою крайність та однобокість і почали без відповідної підготови
революційно переключатися на універсалізм. Спочатку вони почали чинити це
з політично-тактичних мотивів, тобто вдавали "універсалістів", але при тому
довго приборкувана природня стихія універсальних потенцій в людині почала
раптом прориватися з непогамованою силою. Та буря понесла їх на бігун
універсалізму - з однієї крайності (етнічного партикуляризму) вони скоро
попали в другу, протилежну крайність — універсалізму. Звідси в них раптом
з’явилася та стихійна туга за всякого роду інтернаціоналістичними
"поєднаннями" й "об'єднаннями" — як політично-світськими,так і церковними.
А ця стихійна туга довго приборкуваної природної універсальної прикмети
софістично підсказує їм багато "логічних" і "реалістичних" аргументів на
користь тих інтернаціоналістичних "об'єднань". Підсказує їм так, як перед тим
стихія парикулярної прикмети підсказувала їм аргументи (також "логічні" й
"реалістичні") проти інтернаціоналізму.
Це перекидання стихією української людини з однієї крайності
(виключного
етнічного
партикуляризму)
в
протилежну
крайність
(інтернаціоналізм за ціну етнізму) є наслідком того, що — від початків
існування українського народу й досі — українська провідна верства не
займалася справою відношення між універсальним і партикулярним
(специфічним), це знайшла стабільної, тобто природної, абсолютної лінії
розмежування між цими двома прикметами природних творів та людини між
ними, не збагнула суті кожної з них, не знайшла природних законів, що
абсолютно детермінують взаємовідношення між одним і другим. Власне
кажучи, українська провідна верства взагалі ніколи не звертала увагу на
філософську сутність універсальності й партикулярності. Тому її світогляд у
самих своїх основах є хитким, неокресленим, безформенним, "духовим
циганством" без правильної мапи, без точного компаса, навіть без здорового
інстинкту примітиву. У такому стані світоглядового немовляцтва треба
починати "ab ovo".
Перш за все треба твердо усвідомити собі й завчити ту аксіому, що
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універсальне й специфічне (а в даному випадку - загальнолюдське й етнічне) —
це дві природні прикмети одного й того ж самого твору; ні одної, ні другої
прикмети знищити не можливо. Отже, кожен з нас є людиною (це
універсальне), бо в ньому є такі фізичні й духові прикмети, що є спільні всім
людям; і з цим природним явищем треба рахуватися, бо його права і голос не
можуть приборкати жодні штучні доктрини націоналізму. Проте водночас
кожен з нас є членом даної етнічної спільноти (це є специфічне, партикулярне),
бо в ньому є такі прикмети, яких немає й бути не може в інших етнічних
спільнот (мова, історія, культура, ідеологія і т. д.). З цим природним явищем
треба рахуватися, бо його прав і голосу не можуть приборкати жодні штучні
доктрини інтернаціоналізму- будь той інтернаціоналізм світський чи церковний
усіляких відтінків - релігійного, політичного, мистецького, наукового і т. д.
Універсалістичний фактор у людині стихійно предестинує її до зв'язків із
людством узагалі Ця природна спонука є необхідною для людини.
Специфічний фактор у людині стихійно предестинує її до збереження її
етнічної ідентичності. Ця природна спонука є необхідною для людини. Адже ж
не існує така істота, яка не належала б до жодної етнічної спільноти, а була б
лише "людиною взагалі".
Обидва ці фактори в людині є незалежними один від одного: кожен з них
природою предестинований мати свій власний зміст і свою власну форму.
Специфіка має свій специфічний зміст і специфічну форму. Універсалітет має
свій універсальний зміст і універсальну форму. Отже, коли марксистська
доктрина, ставлячи в залежність специфічного від універсального, голосить
доктрину про універсальний (тут - "соціалістичний") зміст і національну форму,
то ця теорія штучна й протиприродна; це насильство над законами природи.
Подібне до марксистського насильство над законами природи має місце у
всіх тих випадках, де один з цих двох факторів намагаються штучно
підпорядкувати другому, як це, наприклад, має місце у націоналізмі універсальний фактор підпорядковується етнічному аж до заперечення його
(універсальності). У церковних світових ("універсальних") організаціях також
уже з давніх-давен появилися тенденції, щоб етнічне підпорядкувати
універсальному аж до заперечення його (етнічного), навіть до заперечення
етнічної форми, а не лише змісту.
Хоч універсальне й специфічне — це протилежні одна до одної прикмети,
то однак вони в людині (як і в кожному іншому творі) існують у поєднанні людина існує як фізична неподільна єдність. Чи є вона також духовною
єдністю? Це залежить від того, чи знайшла вона природне взаємовідношення
між своїми двома основними прикметами - універсальністю й специфічністю.
Це саме відноситься й до питання про духовну єдність чи роз'єднання етнічної
спільноти.
Якщо етнічна спільнота збагне, в чому полягає сутність її етнізму, тобто
збагне тайну зв'язку між етнічним змістом і етнічною формою й пізнає
абсолютні, природні межі етнізму, в які не вільно штучно, нелегально,
протиприродньо, контрабандою вводити універсалізм; і якщо етнічна спільнота
при тому збагне сутність свого універсалізму (загальнолюдськості), тобто
178

збагне тайну зв'язку між загальнолюдським змістом і загальнолюдською
формою, і пізнає абсолютні, природні межі загальнолюдського, в які не вільно
штучно, нелегально, протиприродно, контрабандою вводити етнізм, то тоді і
тільки тоді етнічна спільнота взагалі й кожна її складова одиниця зокрема
становитиме єдність на природних основах — національну єдність. Розбиття в
її духовних основах не буде. Також тільки тоді ця спільнота збереже свою
етнічну ідентичність. Водночас вона теоретично й практично буде в гармонії із
вселюдськістю як релігійно-церковного, так і світського характеру — при
різних інтернаціональних ідеях, ідеалах поєднання і об'єднання.
У ті міжнародні "поєднання" й "об'єднання" можна ангажуватися лише
своєю універсальною (загальнолюдською) прикметою, а не втягати в них також
і свою етнічну прикмету. Але так само і в сферу етнічної прикмети не вільно
втягати нічого з тих інтернаціональних "поєднань" і "об'єднань", тобто ані
змішувати, ані ідентифікувати універсальне (загальнолюдське) із специфічним
(етнічним, національним). Якщо між тими двома сферами не буде взаємної
агресії однієї на одну, ані не буде утотожнення (ідентифікації) однієї з одною,
ані перемішання однієї з одною, бо все це противиться законам природи, то
тоді буде повна гармонія між сферою загальнолюдською і сферою
національною в кожній етнічній спільноті внутрі. Саме тут буде солідна база
відношення етнічної спільноти до людства.
Тоді не будемо твердити (помилково), що дана наша одиниця, яка
присвятилася
діяльності
універсального
(загальнолюдського,
в
інтернаціональній площині) характеру, є, мовляв, нашим "національним
героєм". І навпаки — також не будемо твердити, що дана одиниця, яка
присвятилася діяльності специфічного (етнічного) характеру, є, мовляв,
"загальнолюдським героєм". Коли є такі одиниці, що працюють одночасно у
двох цих взаємопротилежних сферах, то їй і нам треба визначити границю між
ними і відрізняти одну від одної.
Як довго український провід не відкриє факту існування цієї природної
істини і не збагне її законів та не збудує на ній свого світогляду, щоб
виховувати вести нашу спільноту, так довго в нас будуть такі химери, як оте
нелогічне думання, що етнічне самознищення шляхом етнічного
саморозпущення в інтернаціоналізмі нібито вийде "на добро нації", а чи ж тому
подібні курйози.
Коли народ, а головне - його провідники, не збагнуть тайн природних
законів існування й життя, то народ може зникнути з лиця землі. При цьому
жодне чудо його не врятує. Це треба особливо пам'ятати в нашій добі - в добі
міжнародніх "поєднань" і "об'єднань".
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4. Оборона національного духу — це не «релігійна боротьба»
Останнім часом у пресі з’являються голоси деяких осіб з пропозицією
більше уваги приділяти розвиту українських національно-світських організацій,
ніж розбудові церковних парафій. Голоси таких осіб не нові: був час, що таких
голосів було навіть більше, ніж тепер. Пишуть про це деякі нечисленні особи, а
за ними стоїть також деяке число однодумців, які хоч і не пишуть, але живим
словом виголошують подібні думки.
Певно, що кожний є вільним мати свою думку про всі важливі справи
існування українського народу. І ледве чи хто збиратиметься оспорювати, що ці
особи не мають добрих бажань для добра української справи. Але тут
приходить справа доказів. Власне, які докази мають ці особи на те, що
національно-світські організації можуть більше допомогти українській справі,
ніж церковні? І чергове питання: які справи тепер найважливішими для тієї
частини українського народу, що є поза межами України? Найважливіша
справа — це та, щоб зберегти свою національність. А коли національність буде
зберігатися, тоді українці у світі зможуть виконати своє завдання і для добра
України.
Зараз чуємо тривожні голоси, що молодші покоління українців у Канаді,
ЗДА і т. д. щораз більше втрачають свідомість свого українства: забувають
свою мову, байдужіють до історії й культури свого народу і до сучасної трагедії
України. Як же тоді можна покладати на таких національно-політичні завдання,
коли вони не мають під собою національно-культурного ґрунту, не мають
національної свідомості? Як же можна надіятися, що той, хто по-українськи не
думає й не говорить, зможе по-українськи працювати?
***
Чергове питання: які організації й установи мають більше даних для того,
щоб втримати при своїй національності народ поза межами землі його предків:
світські чи церковні? Кожному вільно давати таку відповідь, яка йому особисто
видається "правильною". Однак народ більше цікавлять докази життя, ніж
особисті міркування окремих осіб. Досвід історії, а відтак аргумент самого
життя переконливо й твердо свідчить, що національність того народу, який
опинився в розсіянні, найбільшу силу має зберігати його рідна Церква,
національна Церква. Розсіяних по світу жидів при їхній національності утримує
їхня національна релігія. В цьому вся таємниця їхньої національної
невмирущості у світі. Був.час, що жиди в Німеччині забули свою рідну мову і
прийняли німецьку, витворивши з неї свій щоденний жаргон. Але при цьому у
своїй Церкві вони зберегли все ж свою рідну мову, свою національну душу.
Саме це врятувало їх як націю, врятувало їхню національну свідомість. А коли
є національна свідомість, то є той ґрунт, на якому вже нетрудно назад
повернутися до рідної мови.
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Найбільш висунені на Захід, на польський натиск і найбільш перемішані з
поляками українці деяких частин Холмщини й Підляшшя вже забували свою
мову і говорили лише по-польськи. Вони вже губили свою національну
свідомість. І тільки одна-єдина риса, яка перешкодила їм стати поляками, то це
була православна віра та її Церква і все, що з тим повязане - мова богослужіння,
український обряд і звичаї.
Розсіяні по Україні поляки — часом цілими селищами — під час утрати
польської державності протягом довшого часу (за часів царсько-російської
окупації) почали забувати польську мову (переважно селянство) в українському
середовищі, але польські римо-католицькі костьоли утримали їх при польській
національності, бо польські ксьондзи перш за все були польськими патріотами.
Для релігійної людини Церква була, є й буде важнішою установою, ніж
світські організації, бо Церква — це установа Божа. Звідси у віруючого загалу
Церква користується більшою пошаною і більшою силою переконливості, ніж
світські організації. Церква має більший доступ до душі народу, ніж світські
організації. Тому то Церква й тільки Церква має найбільше моральної сили
подавати народові його рідну мову, рідний дух, рідну культуру, національну
свідомість, ніж світські організації, бо ж все те національне, що подає Церква,
для народу освячене божественністю. Світські організації минаються, а Церква
існує. Так свідчать закони життя, ам відтак протилежні міркування окремих
осіб тут не мають під собою життєвих підстав і закони життя перекреслюють
їх.
Національна Церква не ставила й не ставить перешкод своїм вірним
належати до національно-світських організацій, якщо вони мають високі
моральні цілі, а відтак не суперечать християнським і національним ідеалам.
Навпаки, національна Церква прилучається тим до розвитку й сили тих
організацій, що виховує для них найкращих членів, — моральних, національно
свідомих, ідеалістів.
***
Але, незважаючи на те, що згадані одиниці рації не мають, то все ж таки
не можна заперечити, що говорять вони з добрих побажань: прагнуть шукати
якихсь дверцят виходу на шлях кращого положення, ніж те, в якому тепер
знаходиться наша спільнота у вільному світі. Ці одиниці правдоподібно мають
на увазі те так зване "релігійне розсварення" (дуже невлучними словами його
називають!). Через наявний крилатий вислів "релігійна боротьба" сіється
непорозуміння засадничого характеру.
Про що в дійсності тут йдеться? Що це за така «боротьба»? За що вона
ведеться? Перш за все треба підкреслити, що Українська Православна Церква
не нападає, а лише обороняється перед нападами. Нападають на Українську
Православну Церкву ті, хто хоче піддати її під чужу церковно-політичну владу.
Питання: чи українські патріоти, які вміють дивитися і бачать, що Церква мала
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й має вплив на всі ділянки життя народу, бажають, щоб Українська Церква була
під диктатурою чужого проводу, який впливав би на всі ділянки нашого
національного життя?
Тут на черзі постає справа "релігійної згоди" між українцями. Українська
Православна Церква не має на меті виклинати тих українців, які належать до
інших релігій: вона нікому не загрожує загробними карами за його інакшу
релігію, не забороняє сходитися на національному ґрунті з українцями інших
релігій. Українська Православна Церква не засуджує, а тільки навчає, не
заперечує вірувати кожному вільно так, як диктує йому його совість і рівень
християнської, національної та людської свідомості.
Чи слід говорити про "замирення" Церков там, де йдеться про загальнохристиянську і національно-соборну справу? Так. Українська Православна
Церква завжди була, тепер є й далі буде готова на це, але вона не має з ким про
це говорити. Українська Православна Церква рішає все сама, без чужих наказів,
рішає так, як велить їй християнське й національне сумління й добро
християнства та свого народу.
А провідники українських неправославних груп не можуть нічого
важливого рішати самі: за них має вирішувати чужий найвищий церковний
провід, при цьому вони виконують вказівки чужого проводу. Виходить, що
Українська Православна Церква мала б говорити з чужим церковним проводом
неправославних українців, щоб він дозволив їм замиритися з православними
українцями. А чи національна честь може дозволити нам те, щоб просити
чужих зверхників, щоб вони дозволили українцям миритися внутрі? і чи чужі
церковні зверхники погодяться на те, щоб нижчі церковні провідники
неправославних українців перестали атакувати православних українців, бо того
вимагає національне добро українців? А що хіба тих чужих провідників
обходить національне добро українців? Вони пильнують свого добра, своєї
політики.
Справа в даному випадку не належить до "релігійного фанатизму", а
тільки політики. Якщо б неправославні групи українців, будь вони такої релігії,
якої собі бажають, мали свій власний національний церковний найвищий
провід, абсолютно незалежний від чужих найвищих проводів, то тоді їхні
Церкви дійсно вирішували б усе самі, без чужих наказів, і вирішували б так, як
вимагає добро українського народу. Їхні душі тоді були б вільні від чужого
поневолення. І тоді, маючи вільну руку, всі українці як вільні з вільними і рівні
з рівними без якихось труднощів єдналися б в усіх національних справах,
керуючись перш за все добром свого народу, а не наказами чужих зверхників.
Як довго хто має над Церквою чужих церковних володарів, так довго він і
в національно-світських організаціях інструкції тих чужих сил буде ставити
вище, ніж національні ідеали. А чи ж у такому випадку ці світські організації
зможуть належно виконати свої завдання?
Отже, з якого б боку до справи не підійти, то нещастя показує все одне й
те ж саме обличчя: залежність від чужої церковної влади. І як би там не
пробували це нещастя обходити, маскувати, виправдувати, недобачувати, все
одно тим ніяк не вдасться запобігти тому руйнівному спустошенню, яке воно
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нашому народові приносить. Відтак єдиний вихід — це визволитися з-під чужої
церковно-політичної влади всім тим релігійним угрупуванням, до яких
українці, поза Українською Православною Церквою, належать.
5. Наша Церква і наша національність
Життєвий досвід показує ось що: коли українці приїжджають у Канаду, то
вони творять тут свої національні світські організації. Але народжені в Канаді їхні
діти вже частково включаються у місцеві всеканадські організації. Їхні внуки
переключаються туди ще більше, а правнуки вже масово вступають на цей шлях. І
в такий спосіб існування українських світських організацій опиняється перед
загрозою.
Це є факт, який годі сховати з-перед очей уваги.
Другий факт є такий: що навіть ті українці, народжені в Канаді, які вже не
бажають належати до українських світських організацій. І не варто їх до цього
спонукати, все таки належать до української церковної спільноти. Вони належать
сюди тому, бо релігія — це не політика, а Церква — це не політична організація, а
вони є релігійні, і при тому бажають дотримуватися віри своїх предків.
Наші світські національно-політичні діячі, які бачать, що значне число
народжених тут українців годі згуртуватися деінде, як крім у Церкві, мають тут
добру нагоду й поле для української національно-політичної діяльності серед
вірних Церкви. Тому вони чинять усе можливе для того, щоб Церква, крім своєї
релігійної місії, виконувала також і національно-політичну роботу там, де світські
організації мають для цього все менше й менше можливостей. Адже ж усім
відомо, що народженої тут молоді йде більше до церкви, як до світських
організацій.
Це також є факт, що найсильнішими клітинами наших соборницьких
всекрайових організацій, як КУК у Канаді й УККА в США, є ті їхні складові
організації, які спираються на Церкви, наприклад, Братство Українців Католиків і
Союз Українців Самостійників у Канаді.
Коротше кажучи, життєвий досвід засвідчує те, що коли в початках
піонерських часів Церква трималася під покровом національності, то тепер
ступнево стає навпаки: національність, включно з її світськими організаціями,
може триматися тільки під омофором Церкви.
Коли стверджуємо цей факт — який може комусь подобатися, а комусь і
неподобатися, — то треба бути приготованим до того, що дехто може (і то
оправдано) насторожитися. А чому? А тому, що серед нашої спільноти ще
залишилося чимало з нашого «національного» нахилу всіляких надокучливих
"контролювань" людини людиною та установ — організаціями і посягань на
"провідництво".
Церква — будь вона й у своїх формальних формах національною — є у
своїх основах і за своєю сутністю установою Божественною, а не політичною
організацією. Тому-то ані політичні організації не можуть її контролювати, ані
вона не може посягати на контроль над політичними організаціями, бо як в
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одному, так і в іншому випадкові вона перестала б бути Церквою.
Хто свідомий щодо саме такої, а не іншої, сутності Церкви, той буде
підтримувати її такою і не буде тривожитися питанням, хто кого буде
контролювати, бо тут виключається будь-який політичний контроль.
Нашій Церкві є необхідною справа Віри. Але їй також є життєво-важливою і
справа національності, бо ж національність — це твір створений і
поблагословенний Богом. Це такий самозрозумілий і відрадний факт, коли Церква
допускає під свій омофор національну справу і плекає її на морально-здорових
християнських засадах. Але у зв'язку з цим треба мати на увазі ось що: коли хто
бажає, щоб Церква взяла під свій омофор національність, той повинен дбати й про
Церкву. А дбати про Церкву — це означає насамперед дбати про ту основу, на
якій Церква стоїть. Цією ж основою є релігія, тобто вірення в Бога згідно із
вченням (доктриною) Церкви.
Провід нашої Церкви завжди прислухається й чує голоси тих вірних, які
затурбовані тим, щоб Церква дбала про національну справу — про плекання
української свідомості, збереження нашої мови й культури та про справу
визволення українського народу з неволі. Провід нашої Церкви душевно радіє,
коли чує ці голоси патріотів, і докладає всіх своїх зусиль у тому напрямку, щоб
Церква могла якмога більше йти назустріч тим національним потребам.
Але тут треба поставити питання: звідки Церква буде черпати свою духову
силу для того, щоб її омофор був авторитетним і могутнім настільки, щоб вона
могла виконати ті національні завдання, чого вірні від Проводу Церкви
домагаються? Церква ту силу черпає з віри всіх своїх членів разом і кожного з них
зокрема. Вірення в Бога — це той фундамент, на якому стоїть велика структура,
що зветься Церквою. І коли на ту споруду-структуру накладають якмога більше й
більше різноманітних обов'язків позарелігійних і не питають, чи фундамент-віра є
настільки сильною, що б він втримав на собі ту велику структуру з накладеними
на неї обов'язками, то це явище не може не тривожити не лише віруючих людей,
але й взагалі кожну розсудливу людину. Адже ж віра це, так би мовити, "сіль"
Церкви. А Святе Письмо ставить питання: коли сіль вивітриться (із землі), то чим
посолите? Якщо б віра вивітрилася, то Церква перестала б існувати, і вона впала б
разом з навантаженими на неї національними обов'язками. Треба мати на увазі те,
що в Церкві віра — це база, а все інше є тільки надбудовою.
Поскільки в нас на XIII Соборі, який відбувся 22-24 травня 1965 року, це
питання не було порушене принципово, то це, звичайно, лише тому, що воно, за
традицією, підрозумівається саме собою, як очевидна істина (правда). На жаль,
життєва практика тепер засвідчує, що це питання якось ніби непомітно, але дедалі
більше перестає бути очевидною істиною. Доходить навіть до таких випадків,
коли дехто явно говорить, що його в Церкві цікавить не релігія, а тільки
національна чи інша суспільна справа. Але якщо б так кожен сказав, то на якій
основі така установа називалася б "Церквою", і на якому фундаменті вона стояла
б? Вона перемінилася б у таку саму організацію, як і кожна інша світська
організація, а тим самим її як не дні, то роки чи десятиліття були б пораховані. А
до цього допустити не вільно.
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6. Абстрактні і конкретні методи національного збереження
Учасники й учасниці цьогорічних курсів українознавства в Колегії Св.
Андрея створили собі клич "СЕК", що є загадковим для невтаємничених. Цей
клич складається з початкових буков назви "Сейнт Ендрюс Калледж". Отже, ця
молодь, що була на цьогорічних Курсах Колегії неформально, а духовно по всій
Канаді об'єднана під кличем "СЕК". Бувші курсанти й курсантки на місцях
сходяться одні з одними, а позамісцеві — листуються. Це вузьке духовне
об'єднання, звичайно, не може втриматися на довшу мету, якщо воно не буде
поновлюватися зустрічами на кожних чергових курсах або шляхом інших
безпосередніх зв'язків.
Ці люди, що знають свою рідну мову, але не виховані в патріотичному
дусі, легковажать цю мову або й цураються, а то й потрохи забувають її.
Натомість ці люди, яких з дитячих років не навчили рідної мови, починають її
вчити тоді, коли їм треба ще прищепити національну свідомість і патріотизм.
Патріот і національно свідома людина не ставить питання: А нащо мені вчитися
української мови? Така людина також не питає: Чи українську мову зарахують
мені як шкільний предмет? То ж така людина відчуває природню потребу знати
свою рідну мову.
Однак досі в нас є так: справою мови турбуються, але не турбуються
справою виховання в дусі національної свідомості й патріотизму, що є тим
ґрунтом, без якого годі прищепити рідну мову там, де її ще немає. Отже, в
площині національного самозбереження це є ненормальне явище.
Щодо методів виховання в дусі національної свідомості й патріотизму
перешкодою є абстрактний (невловимий, відірваний від доторкального ґрунту)
характер виховання.
І так: українська молодь в інших країнах відірвана від України, від
зв'язків з нею. Тому-то Україна для неї стала лише назвою або ж лише чимось
абстрактним, невловимим, чимось, що існує лише в книжках і на мапі, але не
існує на Землі. Правда, за теперішніх обставин відсутня можливість
безпосереднього й живого контакту нашої молоді з Україною. Однак все ж таки
в такому трагічному положенні треба шукати якогось "сурогату", шукати всіх
можливих способів, щоб наша молодь мала якусь конкретну наглядність
України. Є ж в Україні чудові будинки: церкви, опери, театри, університети і
т.д.; є чудові краєвиди: степи, ріки, гори, ліси; є в нас визначні історичні особи.
Але в книжках і пресі для молоді немає ілюстрацій тих будинків, краєвидів,
портретів визначних осіб. Немає їх на стінах наших установ, шкіл. Та ж ці
краєвиди не є "совєтські". Та ж ці величаві будівлі є історичні, з-перед часів
большевизму, і вони збудовані за українські гроші!
Друге — це наша розпорошеність. Розпорошені по великих просторах,
"з'єднані" лише поштою й телефоном, ми один для одного стали
"абстрактними" особами, лише "іменами". Нам усім, а молоді особливо, треба
якнайчастіше сходитися: треба побільше і почастіше всекрайових з'їздів і
провінційних з'їздів. Треба сходин на скалу кожного міста, кожної ділянки
міста, кожної оселі. Конче треба позбутися нашої старої традиції, про яку
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глумливо писав у Львові ще перед 1939 роком гумористичний журнал "Комар":
"Від вечора аж до раня
— самі засідання".
А на тих засіданнях:
"Бодай ся когут знудив,
що мене рано збудив!"
Добрі є "засідання" — якась промова чи відчит, але вона має бути жива,
повчальна, змістовна, свіжа, оригінальна й коротка. А поза тим нам треба
сходин для того, щоб ми одні одних бачили, чули, стверджували. Щоб ми
бачили, що нас є багато і що всі ми є разом, і що всі ми — українці. Це нам
подекуди заступить цей болючий брак українських скупчень — поселень, які є,
напр., у менонітів, що є конечним для національного самозбереження, бо без
цього всі ми залишимося абстрактами, і вся українська справа переміниться в
абстракт, що був би холодним подихом смерті нашої спільноти в розсіянні.
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РОЗДІЛ П’ЯТИЙ

ДУХОВНІ ДІЯЧІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

1. Україна —
колиска християнського мислительства
на слов'янському Сході
1) Джерела і вияви києво-мислительного духу.
В історії слов'янського сходу слово "філософ" уперше появилося в
першому великому східно-слов'янському творі, що відомий як "Літопис
Нестора" або "Повість врем’яних літ". Український чернець Нестор написав цей
твір на початках XII століття на основі тих давніших літописів (хронік), що ще
перед ним були написані київськими літописцями Руси. У "Літописі" Нестора
"філософами" названі Свв. Кирило й Мефодій (з IXст.). Несторове поняття про
"філософа" в його понятті про мудреця в християнському значенні цього слова.
Звичайно, грецьке слово "філософ" (що означає "любителя мудрости") прийшло
до Києва з Греції внаслідок прийняття Києвом християнства в 988 році.
Грецька філософія, що дала початок філософії Заходу, постала з грецької
міфології — з грецьких дохристиянських релігійних уявлень
Крім греків, ні один інший народ Європи не розвинув своєї міфології в
філософію в дійсному значенні того слова, тобто в таку галузь знання, яке
полягає в загальному понятті про сутність світу. Але в міфології українського
народу все ж таки були своєрідні філософські елементи — особливо ж у сфері
родинної етики, що грунтувалася на віруванні в сакральність (священність)
родинної крові. Коли хто з членів родини проливав кров іншого члена тієї самої
родини, то, як це вірили наші предки, вища надприродна сила карала
братовбивника. Коли Святополк — один із синів великого князя Київського
Володимира (Великого) замордував двох своїх братів (по батькові) Бориса і
Гліба (в хрещенні Роман і Давид), то народ вірив, що Святополк після цього
втратив розум і десь безславно загинув. Народ за це прокляв його і прозвав
"окаянним".
Давнє вірування у священність родинної крові згодом перетворилося у
вірування в священність рідної (етнічної) крови. Коли гетьман Петро
Дорошенко в 1669 році піддався під протекторат турецького султана Мухамеда
ІV і той на прохання цього гетьмана із 300-тисячним турецьким військом напав
на Польщу й відібрав від неї Поділля та Правобережжя України, то
Дорошенкові козаки допомагали туркам "різати братів" — запорожців та всіх
тих козаків, які виступили проти турків та їхніх союзників-дорошенківців.
Згадуючи про цей факт у своєму творі "За байраком байрак", Тарас Шевченко
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каже, що "як запродав гетьман (П. Дорошенко) у ярмо (турецькомусульманське) християн (українців)", то він своїх козаків-дорошенківців
послав на поміч туркам. А допомагавши туркам, вони "пo своїй, по землі свою
кров пролили, — і зарізали брата". Коли ж й вони самі загинули, то через той
їхній гріх — братовбивство - їх "земля не прийма" до себе, а тому вони щоночі
мусять виходити з могил.
Згаданий вірш Тараса Шевченка грунтується на українському
дохристиянському віруванні в те, що коли хто проллє кров свого народу, то за
кару "свята земля" не прийме його до себе після смерті. Йдеться тут про те, що
предки українців у дохристиянських часах вірували у священність землі, бо в
землі вони бачили магічну силу життя. Тому то в українського народу до
новітніх часів зберігся був звичай їсти "святу землю" на знак клятви. Землю
вживали ще і як цілющий лік на рани. Запорожці сирою землею (а не свяченою
оливою) помазували свого кошового на володіння над ними. У тих творахбилинах, що постали були в Київській Русі в дохристиянських часах, є чимало
слідів вірування в священність землі, яка там часто називається "сирою матір'юземлею"242.
Той факт, що поданий тут як один із елементів тієї духовоності наших
предків, що була основана на міфології, може бодай вже частково ілюструвати
собою той ґрунт, на якому згодом почав прищеплюватися християнський
світогляд. Звичайно, це - дохристиянський духовний ґрунт, який Вільгельм
Вундт називає "народною психологією", був досить широкий і багатогранний.
Народну (етнічну) психологію треба мати на увазі тому, що в процесі
поширення християнства, місцеві дохристиянські (міфологічні) світоглядні
елементи в більшій чи меншій мірі впливали на форму сприймання даним
народом християнської віри243.
У зв'язку з цим фактом треба мати на увазі й те, що від часу охрещення
Києва та всієї Руси на провідну верству наших предків почала також впливати й
грецька (класична, тобто дохристиянська) філософія. І.Свєнціцький висловив
таку думку про роль рідного духового ґрунту, на який попадають чужі впливи:
"Кожен народ у більшій чи меншій мірі запозичує ті думки та ідеї, які в
дану епоху відповідають його інтелектуальному розвиткові; але в тому, як він
приноровлює їх до своїх поглядів, як перетворює їх у свої власні форми, — він
проявляє свій власний дух і розум, надаючи їм характер національності й
самостійності. Тому, незважаючи на чужі впливи, слід уважати міфологію й
космогонію поганської Руси за прояв самостійної староруської думки"244.
Тією найстаршою писаною пам'яткою слов'янського Сходу, в якій вперше
знаходимо цитати з творів грецьких філософів дохристиянської доби, зокрема
цитати з творів Піфагора, Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля, Зенона,
242Питання міфологічно-світоглядових мотивів, що наявні в билинах, порушив мислитель Ґеорг-Моріс-Коген
Брандес у виданій ним в 1888 р. книжці "Нариси подорожі в Росію".
243Коли Trillhaas у своїй праці "Heligionspsychologie" каже, що"на початку не було одного християнства", а
були "різні християнства"- в залежності від того, на який духовий ґрунт віра Христова була занесена, то,
звичайно, тут треба мати на увазі різниці в формах християнства, а не в його суті. Бо ж факт існування догматів
не дозволяє на створення різниць у самій суті віри Христової, незважаючи на різниці в тому ґрунті, на якому
прищеплюється християнство.
244Свенцицкій И.С. Начало философии вь русской литературь ХІ-ХУІ вік. —Львів, 1901. - С. 3.
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Діогена, Епіктета й інших, є та Київська пам'ятка Руси, що відома під назвою
"Изборникь Святослава" (з 1073-1076 років).
Один з визначних священиків Фома, що належав до прихильників
Ростислава, князя Смоленського, дорікав митрополитові Київському Климові
Смолятичу (1147-1154) за те, що той, мовляв, хвалився своєю філософією" і
навіть "цитував Гомера, Арістотеля й Платона". Факт цього дорікання Фоми
згаданий у тому посланні, яким митрополит Клим Смолятич відповів
священикові Фомі на ці його докори. До речі, це послання митрополита Клима
Смолятича збереглося в переробці якогось ченця Афанасія.
Літописець Нестор каже, що митрополит Клим Смолятич був "книжник і
філософ, якого досі не бувало в руській землі".
Цей спір між священиком Фомою і митрополитом Климом Смолятичем
— це перше свідчення про той факт, що Русь уже в першій половині XII ст.
була ґрунтом конфлікту між прихильниками й противниками філософії. До
противників філософії в XII ст. належав також Юрій Зарубський. У старих
пам'ятках він відомий як чернець Георгій із Зарубського манастиря, який щез
унаслідок татарського нападу на Русь. У своєму творі "Повчьнье кь духовному
чаду" ("Повчення духовному синові") Юрій Зарубський доручає юнакові, якого
він виховував, приймати християнські чесноти, але притому він застерігає його
перед філософією. Недовіра до класичної філософії, яке являє собою одну з
основних прикмет світогляду ченців-аскетів на переломі ХVІ-ХVІІ століть на
слов'янському Сході опісля з досі небувалою в нас силою проявиться в
посланнях українця Івана Вишенського.
З тих письменників слов'янського Сходу, твори яких нам відомі, першим
світським мислителем був великий князь Київський Володимир Мономах
(1113-1125). Про це свідчить його "Поученіе дІЬтямь", текст якого зберігається
в контексті інформацій про ті події, що сталися в 1096 році, в Лаврентіївському
літописному зводі, злагодженому в 1377 році. Володимир Мономах був сином
князя Всеволода і його дружини, що була донькою візантійського імператора
Констянтина Мономаха.
Спираючись на тому вченні християнства, що над світом і людиною є Бог,
Володимир Мономах каже в цьому "Поученні" своїм дітям : "Це ж бо вам
кінець усього: страх Божий майте над усе!". На його думку, всі поступки
людини є наслідком Божого Промислу (Провидіння). Найголовніший обов'язок
людини — молитися Богу, поважати Церкву й духовенство. Людина може бути
щасливою лише тоді, коли зазнає "милосердя Божого". А нещасливою вона є
тільки тоді, коли вона не свідома всемогутності Промислу Божого та
мінливості, нестійкості видимого світу. Подібна думка згодом проявиться в
сковородинському "світ мене ловив, і не зловив". Далі князь Мономах наказує
своїм дітям: "Не вбивайте ні невинного, ні винного, — не губіть душі жодного
християнина навіть тоді, коли він заслужить собі на смерть!". І додає:
"Бережися брехні та п'янства й перелюбства, бо через це погибає душа й тіло!"
"Куди не подорожуєте по своїх землях, не позвольте своїм дружинникам
чинити кривду ні своїм, ні чужим, щоб непочали вас проклинати", — застерігає
він. А далі : "Куди не підете, де не станете, напійте й накорміть другого ...!" Аж
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до часів Івана Вишенського ніхто на слов'янському Сході не поклав був такого
сильного натиску на необхідність практичного здійснювання християнських
етичних імперативів, як це зробив Володимир Мономах.
З тих мислителів слов'янського Сходу, твори яких нам відомі, Володимир
Мономах перший говорить в дусі філософської антропології (тієї частини
філософії, що займається сутністю людської істоти). І тут він ставить таку
вимогу: "Передусім не майте гордості в серці і в розумі, але говоріть: 'Ми
смертні, — нині живемо, а завтра сходимо в могилу...' ".
Пізніше український аскет Іван Вишенський заявить, що пани не мають
чим гордитися, бо вони є такою ж самою смертною "матерією" чи "глиною", як
і раби тих панів.
Як і в "Поученні дітям" Володимира Мономаха, так і в посланні
("Посланіє къ великому князю Владимиру Мономаху") митрополита Київського
(грека) Никифора І (1103-1121) є вимога, щоб людина підпорядкувала своє
життя "Божому Промислові" ("Провидінню")245.
Дехто схильний думати, що ця вимога Володимира Мономаха і
митрополита Никифора І — це вплив філософії Платона, який радив людям
підпорядкувати своє життя "Божому провидінню". Однак у справі згаданих
вимог треба мати на увазі той факт, що думка про "Провидіння" (це слово є
перекладом з грецького слова "pitonoia", латинське — "providentia") є в Святому
Письмі — в Старому Завіті (Премудрість Соломона ХІV:3; ХVІІ:2) і в Новому
Завіті (Євангелія від Луки XII:28-31; Євангеліє від Матфея VІІ:7-8). Думка про
Провидіння є також в українському світогляді, про що свідчить наш народний
вислів "Без Бога — ні до порога".
Никифор у вищезгаданому "Посланні" висловив думку, що людина — це
єдність двох початків: невідчутної душі й матеріального тіла. Тіло людини —
це джерело пожадливості, яку можна перемогти тільки постом. Душа
знаходиться в голові людини. Саме вона править людиною за допомогою
розуму й п'яти змислів (відчуттів). Найвища (кінцева) мета розуму — пізнати
Бога і все те, що Він створив. Ця мета розуму — пізнати Бога й славу Божу, що
повинно бути найбільшою насолодою для людини, разом становлять шлях
наближення до Бога.
Серед тих давніх східньослов'янських творів, в яких порушене справу
взаємовідношення між етикою й суспільно-економічним чинником, першим є
твір "Моленіє" українця Данила Заточника246. Автор із смутком і сарказмом
каже, що в житті мірилом "чеснот" людини є її багатство. "Багата людина
всюди відома, і в чужій землі вона має приятелів, а бідний і між своїми ходить
не запримічений, — каже він. — Коли багатий заговорить, слово його піднесуть
під небеса; а заговорить убогий, всі крикнуть на нього, і замкнуть йому уста, —
чия одіж багата, того й річ (мова) чесна".
245Таку думку висловлює, наприклад, А. С. Брагінець у праці "Нариси філософії" (Львів, 1967).
246Коли жив Данило Заточник — не відомо. Не відомо також, коли був написаний твір "Моленіє". Огирінал
його не зберігся; натомість збереглися його списки з XII й XIII століття.
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На думку Данила Заточника, тільки важкі життєві умови виробляють в
людині дійсні чесноти. Але при цьому, — каже він, — тільки в її нещасті можна
побачити те, чи є дана людина чесною. "Золото випробовується вогнем, а
людина — напастями, — каже він. - Пшениця бо, довго мелена, подає чистий
хліб, а в журбі людина добуває досконалий розум".
На фоні тодішньої християнської мислі в Київській Руси єпископ
Серапіон (умер 1275 p.), українець з Києва, вирізняється оригінальністю
поглядів на зміст етичних імперативів. У своїх проповідях він навчав, що гріхів
треба уникати не тільки із страху перед карою Божою, але й також тому, що
гріх сам собою є гидким кожній нармальній людині.
Також оригінальну думку у вченні про етику вніс у Київській Русі
митрополит Київський Кипріян (1389-1406), болгарин за походженням, який
навчав, що мірило ступеня відповідальності людини за її вчинки повинно мати
відносний характер. На його думку, ступінь відповідальності за один і той же
самий вчинок в різних людей повинен бути різний — в залежності від віку
людини, від ступеня її розумового розвитку, від обставин її життя і т. д.
***
Як першим найбільшим твором слов'янського Сходу був київський твір
українця Нестора, що відомий як "Повість врем’яних літ" (чи популярно —
"Літопис Нестора") з початків XII століття, так першим найкращим твором
слов'янського Сходу був твір українця з Києва — "Слово о полку Ігореві"
(тобто "Слово про похід Ігоря"), написаний біля1187 року.
Його автор (ім'я якого нам не відоме) перший на слов'янському Сході
вказав нашим предкам ідею світового месіанізму, точніше — християнського
месіанізму. Це він закликав удільних князів імперської Київської Руси, щоб
вони припинили ворожнечу й боротьбу між собою та об'єдналися для "оборони
християн перед поганами", що по тодішньому означало оборону
християнського світу, тобто всієї Європи, перед навалою кочівників Азії.
Подібна ідеологія появилася згодом і в Москві (у формі "Москва — Третій
Рим"), а пізніше зродилася вона і в Польщі в формі такої ідеї, що "Польща —
забороло християнства" (Polska - przedmurze chrześćjaństwa) на Сході Європи.
Місію оборони християнства — в практичному значенні цього слова —
згодом узяло на себе українське козацтво. Одначе започаткована в XII ст.
(автором "Слова о полку Ігореві") ідея світової християнської місії предків
українського народу ніколи не була серед українців розвинута теоретично. В
новітніх часах ця думка серед провідної верстви українців забулася до такої
міри, що навіть автори наукових праць на тему "Слова о полку Ігореві"
минають її мовчки, як якусь нібито малозначну справу. Заклик автора цього
твору, щоб провідна верства предків українського народу взяла на себе місію
оборони християнської Європи перед збройним наступом поган Сходу, постає
малозвучною.
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***
Східнослов'янська інтелектуальна "централізація" за княжих часів в Києві
була наслідком низки нормальних і закономірних причин. По-перше, Київ був
столицею імперської Руси — тодішньої великодержави всіх слов'янських
народів Сходу Європи. По-друге, на слов'янському Сході Київ найперше
прийняв віру Христову і став не тільки престольним містом Церкви всього
слов'янського Сходу, але й також був він першим (і на довший час — єдиним)
християнсько-культурним центром усіх східніх слов'ян. Проміжжя часу між 988
— 1240 роками (тобто від часу охрещення Києва до часу зруйнування його
татарами й розгрому імперської Руси), це був закороткий період для того, щоб
можна було створити також і поза Києвом осередки творчого розвитку
християнського мислительства принаймні на основних територіях цієї
великодержави, тобто на українських землях. Крім того, після смерті володаря
Київської і всієї Руси великого князя (імператора) Ярослава Мудрого (10151054) почалися т.зв. "усобиці" (персональні незгоди) й кривава боротьба між
удільними (волостними, тобто провінційними) князями, в якій важливу ролю
відігравало бажання декого з них посісти великокняжий престол у Києві. Далі,
після печенігів, хозар і турків, інша азійська сила — половці - почала нападати
на Русь. Усі ці чинники разом стали перешкодою на шляху до евентуального
заснування на територіях цієї імперії більших християнсько-культурних
підцентрів поза Києвом.
А
наслідок
східньослов'янської
християнсько-інтелектуальної
"централізації" в Києві був такий, що коли татари розгромили Київ, і майже
цілком стерли його з лиця землі, то на цих територіях не було жодного такого
готового християнсько-культурного осередку, який у цьому відношенні міг би
був негайно взяти на себе роль Києва.
Після монгольського розгрому Руси залишки її державностей збереглися
(в формі Галицько-Волинського князівства) на територіях Галичини й Волині
(аж до часу формального анектування Галичини Польщею в 1387 році). У
цьому князівстві (на Волині) був написаний т. зв. Галицько-Волинський
літопис, в якому історичні події описані до 1293 pоку. Цей літопис свідчить, що
князь Волинський Володимир (1270-1289) був "великим книжником і
філософом, якого ще не було й не буде". Він будував церкви, був побожний,
тихий і справедливий. Одначе не маємо з тих часів жодного такого твору, який
свідчив би про продовження розвитку християнського мислительства, яке було
започатковане й плекане в Києві перед монгольським розгромом Руси.
У християнсько-духовому житті на землях Руси (після її розгрому
монголами) зродився дух покути. Найвизначнішою документацією духа покути
були проповіді Серапіона — бувшого архимандрита Києво-Печерської лаври,
який згодом (у 1274-1275 роках) був єпископом Владимирським (у
Суздальщині). Серапіон у своїх проповідях твердив, що татарська навала на
наших землях, а з нею велике людовбивство, знущання, безчещення жінок і
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святинь, масове схоплювання наших людей у татарське рабство ("ясир"),
пошесті, голод і т. д. — це все було карою Божою загріхи наших людей, яких
він взивав до покаяння й спокути.
Відродження християнсько-мислительського духу починається у нас
добою полемічної літератури. З боку католиків полемічний наступ на
православних русинів, тобто українців і білорусів, починається латинським
твором поляка Яна (Івана) Сакрана з Освєнціма під заголовком "Висвітлення
помилок руського обряду", виданим у Кракові в 1500 році. З боку православних
русинів полемічний відпір проти наступу католицтва починається в 1578-1580
роках статтями проти латинян, що в тих роках появилися в збірнику, який
вийшов у Супраслі на Білорусі.
Серед дослідників філософської мислі на слов'янському Сході більшість
становлять такі автори, які вважають, що історія філософського мислення
східніх слов'ян починається (звичайно в Україні) не раніше як у ХVІІ столітті.
Як до часів монгольського розгрому Руси віра Христова, а з нею й
християнська культура, поширювалися на ввесь слов'янський Схід з КиєвоПечерського монастиря. Так у середній добі історії українського народу
християнська культура, а в тому зокрема й християнське мислительство, з
Могилянської колегії (пізніше — академії) в Києві поширювалися на всі
східньослов'янські народи, а в цьому й на території Московщини.
Відродження мислительського духу в Україні бачимо в містичному русі,
що фактично й становив собою найсильнішу мислительську течію серед
українських духовних провідників того часу. Містичний рух в Україні був
реакцією проти натиску гуманізму із Заходу з його раціоналізмом — натиску на
Церкву й на сферу релігійного духу нашого народу. Неофіційний провідник
українських містиків, чернець-аскет Іван з Вишні (тому історики назвали його
"Вишенським"), був затривожений тим фактом, що гуманісти (ті мислителі, які
в центрі свого зацікавлення ставили людину, по-латинському homo) намагалися
- одні свідомо, інші ж несвідомо - наукою й філософією підмінити вірування в
Бога.
У своєму посланні "До всіх у Ляцькій землі", написаному мабуть біля
1596 року, Іван Вишенський осуджує тих духовних, що попали були під вплив
гуманізму, так: "А замість євангельської проповіді, апостольської науки й
закону святих та огородження чесності й чемності сумління християнського,
нині поганські вчителі — Арістотелі, Платони й інші їм подібні машкарники —
у дверях Христа Бога володіють".
У своєму посланні "Порада о очищению Церкви", написаному в останніх
роках ХVІ ст., Іван Вишенський ставить гуманістам таке питання: "Чи не краще
тобі вивчати Часословець, Псалтиря, Октоїха, Апостола і Євангелію з іншими
книгами, які має Церква, і бути простим богоугодником і життя вічне одержати,
ніж збагнути Арістотеля й Платона, і філософом мудрим в житті цім
називатися, і в геєнну ввійти?".
Гуманіст-проповідник Віталій з Волині посудив був Івана Вишенського в
тому, що, мовляв, він виступає проти науки, "бо сам він не вчився, і нам
(освіченим) він завидує та забороняє". Іван Вишенський у відповідь на це
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заявив (у своєму "Посланні до стариці Домінікії" в 1606 році): "Бо я не
виступаю проти науки граматики та ключа до пізнання складів і речей, як дехто
думає, і говорить так: 'Томущо сам не вчився, то й нам завидує й забороня'."
Івана Вишенського в дійсності тривожить той факт, що, як це він казав,
"теперішні наші нові руські філософи не знають в церкві нічого читати — ні
того самого псалтиря, ні часослова. А, правдоподібно, якби хтось щось трохи й
знав, то як уже досягне якого рядка арістотельських байок, тоді вже й псалтиря
читати соромиться, — і решту церковного правила ні за що має, і що воно
просте й дурне, — думає. А то ж не бачу інших, тільки тих, що в простій науці
нашої релігії виховані, ті й церковний подвиг носять і відправляють; а ученики
латинських байок (гуманістичних наук і клясичної філософії), названі
проповідниками, трудитися в церкві не хочуть, тільки комедії строять і грають".
Погляд Івана Вишенського на унію відрізняється від погляду богословів.
Він уважає, що ця справа по суті не має нічого спільного з вірою й теологією. У
своєму посланні до перейшовших в унію єпископів під заголовком "Писаніе къ
утекшимъ отъ православной върьз. епископамь", написаному біля 1598 p., він
заявляє, що їхні церковні мотиви й теологічні аргументи є звичайним
спекулюванням вірою чи, як він каже, за "шанування в справах віри". Він був
певний, що ті єпископи взагалі не були віруючими.
Іван Вишенський ще перед проголошенням Берестейської унії застерігав
православних, що в сферах Католицької Церкви в Польщі (в "Ляцькій землі") за
заслоною науки й філософії гуманізму "безвірство, розпука, ненависть, зависть
і мерзота панує". Так він висловився у "Посланні до всіх у Ляцькій землі". Своє
переконання в тому, що єпископи перейшли з православ'я в унію не з мотивів
віри й теології він висловлює таким риторичним питанням : "Чи не ваші це
милості задля цього й біскупства докопалися, щоб ще більший скарб маєтків,
достаток грошових скарбів і прибутків у Церкві Божій знайти, слуг собі вдвоє і
втроє проти того, що перед тим мали, примножити, славою віку цього
коронуватися...?"
На всьому слов'янському Сході ніхто ані перед тим, ані після того не
висловився з такою силою духу про необхідність уводити вжиття християнську
етику так, як висловився Іван Вишенський. У вищезгаданому посланні до тих
бувших православних єпископів, що перейшли в унію, він також осуджує цих
ієрархів: "Покажіть мені ви, що в'яжите згоду (унію): де котрий з вас у
світському житті сам собою сповнив тих шість заповідей, узаконенних
Христом, тобто: голодних накормив, спрагнених напоїв, подорожнім дав
захист, нагих приодягнув, слабим послужив, у тюрмах відвідав? Чи не Ваші
милості голодних оголоднюєте і спрагу викликаєте в бідних підданих, які
мають той самий образ Божий, що й ви...?".
Маючи на увазі той факт, що не тільки світські пани-землевласники, але й
єпископи (які походили тільки з шляхти) мали в себе селян рабів (кріпаків),
Іван Вишенський в цьому ж посланні ставить тим самим єпископам таке
питання: "Як же ви духовними, та не тільки духовними, але й віруючими
називатися можете, коли ви брата свого, в єдиній купелі хрещення вірою і від
єдиної матері-благодаті рівного з вами народженого, підлішим за себе чините,
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принижуєте.? Добре, нехай буде хлоп, кожем'яка, сідельник і швець! Але ж
пригадайте: яко брат вам рівний у всьому єсть! Питаю тоді тебе — ругателя
імені (Христового): чи ти ліпший за хлопа? Або ж ти не хлоп такий же, —
скажи мені?! Або ж ти не тая матерія, глина?".
Дочасне життя (життя на землі) — це життя не тільки духа, але й тіла. А
тіло — це матерія, глина. І під цим оглядом, під оглядом найважливішим,
найсуттєвішим (коли дивитися на це під кутом вічности) всі люди рівні один
одному, бо всі вони — це проминальна пиль землі. Чим же одна "матеріяглина" (тілесна істота) може вивищувати себе понад іншу "матерію-глину"
(тілесну істоту)?
Серед тих визначних людей на слов'янському Сході, що належали до
містичного напрямку Івана Вишенського, чільне місце займали такі особи (всі
вони — українці), як чернець Іов Желізо (1551-1651), що відомий в історії як
Преподобний Іов Почаївський, чернець Іов Княгинацький (що народився в
половині ХVІ ст., а вмер десь незабаром після 1620 p.) і єпископ (бувший
митрополит Київський) Ісаія Копинський (помер 1640 р).
Найвизначнішим послідовником Івана Вишенського по лінії містицизму
був Ісаія Копинський. На слов'янському Сході він був першим філософом у
дійсному значенні цього слова. Іван Вишенський стояв тільки на ґрунті Св.
Письма, яке він інтерпретував у виключно містичному дусі, і безкомпромісово
вимагав уведення євангельських істин у життя. Натомість Ісаія Копинський у
своєму репрезентативному творі "Духовная льствица" (тобто "Драбина духу")
порушив також і такі питання, що виходили поза межі сфери Св. Письма. І тут
перш за все треба підкреслити той факт, що Ісаія Копинський перший на
слов'янському Сході порушив справу пізнання Бога людиною. На його думку,
людина може пізнати Бога тільки тоді, коли вона раніш пізнає природу світу.
Ісаія Копинський був першим на слов'янському Сході мислителем, який
намагався погодити містицизм з т.зв. "позитивною (раціональною) наукою".
Він перший з-поміж східньослов'янських містиків з пошаною висловився про
"позитивну науку", але підстава, на якій цього роду науку він оцінює, має
відносний (релятивний) характер. Та релятивність полягає в тому, що, на думку
І. Копинського, позитивна наука основується тільки на "зовнішньому розумі",
який базується на смисловому пізнанні сутнрості світу. Однак можливість
пізнання світу "зовнішнім розумом" обмежена й непевна. Певним і абсолютним
є пізнавання Бога й світу тільки "божественним розумом", який є в людини.
Цей розум ("божественний") сягає туди, куди не може сягнути зовнішній
(смисловий) розум, каже І.Копинський.
2) Християнсько-культурна місія Києво-Могилянської Академії.
Почавши з 1632 p., коли у висліді злуки двох київських шкіл — школи
Печерської лаври й братської постала колегія (Могилянська), що в 1701 р. була
повищена до статуса академії, Київ став центром ширення грецької класичної
філософії на слов'янському Сході та впроваджування деяких думок чільних
грецьких філософів у церковну сферу східньослов'янських народів. Перші
прояви цього факту в Києві бачимо в Передмові митрополита Петра Могили до
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"Требника" (дійсна його назва: "Евхолоґіон албо Молитвословъ или
Требникъ"), виданного в 1646 році. У Передмові до цієї публікації Петро
Могила говорить про "форму" й "матерію" (субстанцію) свв. Таїнств. Поняття
про "форму" й "матерію", звичайно, походять з джерел філософії Арістотеля (з
384-322 років перед народженням І.Х.). А філософія Арістотеля за того часу
займала передове місце в латинських академічних школах західних країн
Європи. Вона була зокрема приноровлена Фомою Аквінським (1225-1274) до
потреб офіційної католицької філософії.
Факт висунення філософії Арістотеля на передове місце в філософському
мисленні церковних сфер Заходу сприяв справі проникання духа раціоналізму у
сфери західних академічних шкіл та в сферу Католицької Церкви взагалі. Цей
вплив Заходу позначився також і на атмосфері Могилянської колегії, яка,
звичайно, не плекала духу крайнього містицизму.
Що християнсько-культурна місія Могилянської колегії на всьому
слов'янському Сході у своїх початках не мала нічого спільного з політикою, то
про це перш за все свідчить відношення до цієї справи з боку самого
митрополита Петра Могили. Про неприхильне національно-політичне
відношення його до Москви свідчить той факт, що коли Андрій Борецький
(українець з Галичини, брат митрополита Київського Іова Борецького)
виступив з порадою, щоб Русь (тобто Україну й Білорусь, які були тоді під
Польщею) злучити з Московщиною, то Петро Могила заявив, що Андрія
Борецького за ті слова "треба було б убити на палі"247.Незважаючи
на
це,
одначе митрополит Петро Могила вважав за обов'язок Могилянської колегії
допомагати Москві в християнсько-культурному відношенні, бо це була
традиційна місія Києва на всьому слов'янському Сході. Відтак, бувши свідомим
того факту, що християнсько-культурний рівень Московського Патріархату був
дуже низький, митрополит Петро Могила радив цареві Алексієві Михайловичу
звернути належну увагу на це. При цьому він (П.Могила) запевнював цього
царя, що він готов вислати йому в Москву учених ченців з Києва 248. І справді,
це випускники Могилянської колегії, учені ченці з Києва, оснували в Москві в
1649 році першу регулярну школу (типу колегії) для москвинів. Зробили вони
це на прохання царського достойника Федора Ртищева.
Першим головним піонером уводження християнства в життя Москви, де
віра Христова була існуючим поза межами життя абстрактом, був вихованець
Могилянської колегії чернець Симеон з Полоцька (1629-1680), що в історії
відомий як Симеон Полоцький. (Дійсне його прізвище: Петровський-Ситнянович). Під тиском уніатського переслідування він виїхав з Полоцька в Москву
у 1663 році і там був запрошений на становище вчителя дітей царя Алексія
Михайловича. Його учнями були царевичі Петро (що потім був імператором
Петром І) і Алексій та царівна Софія.
Симеон Полоцький — це найбільший проповідник в історії Московського
Патріархату. Своїми проповідями він започаткував нову еру в цьому
Патріархаті в тому власне сенсі, що він почав проголошувати там ідею
247Возняк М. Історія української літератури. - Т.ІІ. — Львів, 1921.- С. ЗІ.
248Пыпинъ А. Исторія русской литературы . - Т.ІІ. - С.-Петербург, 1902. - С. 260.
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пов'язування Церкви з життям. Пізніше таку саму вимогу знайдемо в
російського християнського мислителя Володимира Соловйова.
Виголошені в Москві проповіді Симеона Полоцького вийшли в 1681 р.
двома збірниками під заголовком "Душевный обедь" (30 проповідей) і
"Душевная вечеря" (73 проповіді). А проповідництва (гомілетики) Симеон
Полоцький вчився в Могилянській колеґії, де одним з професорів був Іоанікій
Ґалятовський, який в 1657-1669 pp. був і ректором тієї школи. Він —
найкращий за того часу проповідник на всьому слов'янському Сході й автор
першого серед православних слов'ян видруку 1659 року підручника гомілетики
під назвою "Наука аль бо способе зложеня казаня".
З фактом християнсько-культурної місії Києва на Сході Європи згодом
почала поєднуватися ідея політичного пов'язання Руси з Московщиною
Свідомість про національно-політичну різницю між Московщиною і
Руссю постійно була чіткою на фоні християнської та християнсько-культурної
місії Києва на слов'янському Сході. Ось так, наприклад, Іван Вишенський на
переломі ХVІ-ХVІІ століть не випадково вживає таке протиставлення як
"Москва й наша Русь".
Але відчай з приводу того, що Православна Церква й народність русинів
під польсько-католицькою займанщиною була приречена на загибіль, довів до
того, що серед церковно-національних провідників православних русинів
почали з’являтися такі особи, що в розпуці не бачили іншого виходу, як тільки
піддатися під опіку московського царя православного. Ісаія Копинський, що в
1631-1632 pp. був митрополитом Київським, ще в 1622 p., (коли він був в 16201622 рр. єпископом Перемиським) радив православним русинам шукати опіки в
московського царя як єдиного порятунку перед загрозою загибелі під польськокатолицькою займанщиною. Цю думку І. Копинського незабаром, в 1624 році,
підтримав Іов Борецький, який був митрополитом Київським у 1620-1631
роках.
Ця конюктурно-політична думка — шукання для православної Руси опіки
в Москві, що зродилася шляхом відштовху (реакції) під тиском польськокатолицького переслідування, згодом почала в деяких провідників
православних русинів перетворюватися в ідею "воз'єднання" з Москвою.
Найвизначнішим речником цієї ідеї був українець Лазар Баранович (1620-1693),
який з становища професора Могилянської колеґії авансував на становище її
ректора (1650-1651 pp.), а потім був архиепископом Чернігівським (1657-1692).
Як речник згаданої політичної ідеї, він тут перевищив усіх тому, що ідею т.зв.
"триєдиної Руси" (Малої Руси — України, Великої Руси — Московщини й Білої
Руси — Білорусі) він підніс так високо, що вже наблизив її до сфери
релігійного культу. У своєму творі "П'ять знаків" (тобто п'ять ран Христових)
він поетично заявив, що мовляв, "Син, як курятко, — для Малої, Отець, як орел,
— для Великої, а Дух, як голуб, — для Білої Руси".
***
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Національно-політичний дух Могилянської колегії за часів перебування
на митрополичому престолі в Києві Петра Могили (1633-1647) і його
наслідника — Сильвестра Косова (1647-1657) був такий, що вони самі та інші
провідні люди їхнього середовища воліли бути під Польщею, а відтак якомога
ближче до Заходу, і тут шукати будь-яких можливих способів оборони
Православної Церкви перед натиском католицтва. Але за часів Лазаря
Барановича до цієї колегії почала проникати ідея "триєдиної Руси". Наслідок
цього був такий, що деякі особи з-поміж чільних випускників Могилянської
колегії почали вважати московське царство за спадкоємця давньої імперської
(Київської) Руси. Саме тому вони присвятилися справі розбудови Московської
держави.
Тим найвидатнішим випускником Могилянської колегії, що присвятився
справі тієї політичної місії був українець архиєпископ Феофан Прокопович
(1681-1736). Закінчивши Могилянську колегію, Феофан студіював в Італії, і там
він сприйняв світогляд гуманізму в його крайньо-раціоналістичній формі. Коли
Могилянська колегія (яка тоді вже була академією) запросила його до себе на
становище професора, то його професорська катедра стала огнищем
гуманістичного раціоналізму не тільки для всієї України, але й для всього
Сходу Європи. Ф. Прокопович підтримував теорію Коперника про нерухомість
Сонця й рухомість Землі, яку осудила була Католицька Церква. Він знав твори
таких філософів, як Бекон і Декарт, а також ширив ідеї великого речника
гуманізму Еразма Ротердамського. Ф.Прокопович ставив науку вище релігійної
містики. При цьому він вважав, що вся влада в державі повинна належати до
світських, а не до духовних чинників.
Покликаний царем Петром І в Москву у 1716 році, Феофан Прокопович
став там фактичним головою Російської Церкви. Він повністю підтримував
цього володаря в його всебічній реформаторській діяльності та в
секуляристично-раціональному трактуванні релігії й Церкви. До вислідів
реформаторської діяльности Петра І зокрема належить факт перестилізування
кириличної азбуки для світського вжитку, звідси й полходить т.зв. гра данка,
яку сформували українці в Москві 249. Занесений Феофаном Прокоповичем у
Москву гуманізм крайньораціона-лістичного типу почав проникати і в ту
першу в Московщині школу (типу колегії), яку 1649 р. заснували українські
вчені-ченці (30 ченців) поблизу Москви.
За часів царя Петра І Святішим Синодом Російської Церкви (де, почавши
з 1700 pоку, патріарший престіл не був обсаджений аж до 1917 р.) з самих його
початків фактично правив єпископ Феофан Прокопович. І це, розуміється, за
ініціативою Ф.Прокоповича Св. Синод 1721 р. просив Петра І титулюватися
"імператором російським". У Московщині назва "Росія" вперше появилася була
на монетах великого князя Московського Івана III (1440-1507). Але означення
"імперія" та прикметник "російська" в новому означенні Московської держави
249Проф. Іван Огієнко. Українська культура. - С. 91.
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вперше були вжиті в 1721 році за часів царя Петра І. Цей прикметник
("російський, -а, -е"), що єгеленізованою (грецькою) версією прикметника
("руський, -а, -е") найперше появився не в Москві, а в Україні, де він переважно
вживався для визначення національного означення Православної Церкви
Русинів, яку в Києві називали "Церквою Російською". Українські ж діячі під
проводом Ф. Прокоповича перенесли цього прикметника з церковної сфери
українців у Москву і там в 1721 році ввели його в політично-світську сферу.
3) Сковорода — найбільший філософ слов’янського Сходу.
Першим найбільшим філософом на слов'янському Сході був українець із
Полтавщини Григорій Савич Сковорода (1722-1794), який також належав (у
1739-1750 роках) до бувших питомців Київської академії (колишньої
Могилянської колегії).
Після того, як його усунули з академічної бурси, бо він відмовився бути
кандидатом на священика, Г.Сковорода пішки подорожував по країнах Європи:
він побував у Польщі, Угорщині, Німеччині й Італії. В академії у Києві він
вивчив грецьку, латинську й староєврейську мови, а в Німеччині навчився
німецької мови.
Вдача Г.Сковороди характеризується поєднанням двох нахилів, а саме:
нахилу до містики, з одного боку, і нахилу до роздумування — з другого.
Обидва ці нахили рівноважилися й темперували один одного.
Німеччина, яка особливо зацікавила Г.Сковороду (і саме тому він вважав
за потрібне навчитися німецької мови), — це батьківщина містичної філософії.
Першим великим філософом-містиком в Європі був німець Йоганнес Екгардт
(1260-1327), а другим — німець Якоб Бьоме (1575-1624), серед творів якого
особливо відомим є твір "Шлях до Христа".
Однак містичний аспект у філософії Сковороди не був посунений до
таких меж, як це бачимо в згаданих німецьких містиків. Адже ж треба мати на
увазі, що Г.Сковорода, незважаючи на містичні нахили своєї вдачі, був дуже
зацікавлений старовинною (дохристиянською) грецькою філософією та
античною римською літературою. З-поміж античних грецьких філософів
особливо апелювали до його вдачі й переконань Сократ з його відомим
імперативом про самопізнання ("Пізнай самого себе!") і Платон як
"боговидець". Хоч старовинна грецька філософія в своїй основі була
немістичною, а раціоналістичною, то все ж таки деякі з її чільних представників
промовляли до характеру й поглядів Г. Сковороди, незважаючи на те, що він
частково був схильний до містики. Власне, той факт, що Г. Сковорода
одночасно зосереджувався і на містиках, і на філософах-раціоналістах, свідчить
про те, що його вдачі була притаманною поєднання двох нахилів - містичного й
раціоналістичного.
Крім цього, Г.Сковорода зосереджувався на патристиці, тобто написаннях
давніх отців Церкви, а особливо на творах Климента Олександрійського,
Орігена, Діонісія Ареопагіта, Максима Ісповідника, Григорія Богослова, Іоана
Золотоустого, Ісидора, Василія Великого, Евагрія й Августина. Він постійно
читав Біблію і ніколи не розлучався з нею, бо вона була центральним об'єктом
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його зацікавлення. Одночасно ж він стежив за поступом в різних галузях науки,
про що свідчать його згадки про славного астронома Миколу Коперника й
фізика Ісаака Нютона.
На питання, в чому полягають основні філософські думки Г.Сковороди, є
різні відповіді. Ось приклади цього факту. На думку Дмитра Чижевського,
основою філософії Г. Сковороди є його думка, що "світ є подвійний, — він
складається з двох природ: одна - видима, друга - невидима; видима зветься
створінням, невидима — Богом; Бог є основою світу, єдиним тривким, кріпким
місцем буття у світі; матерія є цілком пасивна, несамостійна, ніщо, а Бог увесь
світ утримує в русі, є буттям усякому створінню; подвійна, так само як і ввесь
світ, є й людина, — людина зовнішня та внутрішня, земна та небесна, тобто
дійсна, людина з якостями божественними; треба плекати в собі дійсну людину
та боротись проти зовнішнього світу й проти власної зовнішньої людини;
дійсна людина є зерном у нас; треба очистити це зерно від лушпиння, від
усього, що належить до зовнішньої людини і тільки тоді виявиться в людині її
внутрішність, її божественна природа; дійсне призначення кожної людини є в
ній самій, а не поза нею; Бог, царство Боже є в нас самих; через своє
покликання, через працю над собою, що для кожної людини є природною,
людина досягає досконалості та щастя250.
У противень до погляду Д.Чижевського, який каже, що центром уваги Г.
Сковороди є світ і, звичайно, людина в ньому, Михайло Возняк думає, що
серединною точкою філософії Сковороди є тільки людина, а не ввесь світ.
"Людина є для Сковороди ключем усіх розгадок життя, — каже М.Возняк. "Людина - це мікрокосм і не може нічого інакше пізнати, як тільки через себе.
Усяке пізнання є в своїй істоті й основі самопізнанням".
Далі він цитує такі вислови Сковороди: "Людина — це маленький світик,
і так тяжко пізнати її міць, як тяжко у всесвітній машині знайти основу". Хто
пізнає себе, зрозуміє і Бога, бо "справжня людина і Бог — це те саме". "Глибоке
серце, зрозуміле тільки одному Богові, — це не що інше, як необмежена
безодня наших думок, просто сказати: душа — це є справжня істота("истое
существо") й суща справжність ("иста") й сама есенція й наше зерно й міць
(сила), і в ній тільки міститься рідне буття й наше життя, а без неї ми є мертвою
тінню"251.
Суперечності між поглядами на сутність філософії Сковороди почалися
ще за його життя і все більше поглиблювалися після його смерті. Давніше був,
між іншим, поширений і такий погляд, що світогляд Сковороди суперечить суті
християнства і що Сковорода, мовляв, ширив масонські погляди 252. Причини
цього погляду були різні. По-перше, в першій ХVІІІ ст. в масонстві був
поширений дух містицизму з його таємною символікою та іншими його
зовнішніми ознаками. А ці ознаки, з таємною символікою включно, наявні і в
творах Сковороди. По-друге, Сковороду посуджували у виступах проти
авторитету Церкви, а також і у "вільному" пояснюванні Біблії, що не завжди
250Чижевський Дмитро. Українська культура. — Реґенсбурґ, 1947. - С. 133-135.
251Возняк Михайло. Історія української літератури. - Том III. — Львів, 1924. — С. 89.
252Энциклопедическій словарь. Ф.А. Брокгаузь и И.А. Ефрон. — Том XXX. - С.-Петербургь, 1908.

200

покривалося з богословською екзегезою (церковно-офіційним поясненням Св.
Письма). По-третє, в царсько-російській імперії (де документальні сліди
масонства сягають до 1731 р.) постав був у 1782 році масонський орден
"Золоторожевого Хреста", який, між іншим, займався також "пізнанням Бога
через пізнання природи й самого себе — по стопах християнського морального
вчення". А саме таку методу пізнання людиною Бога рекомендує й Сковорода.
Мислительство Сковороди пов'язували з масонством також і тому, що
другий з черги друкований твір Сковороди під заголовком "Начальная школа о
христіянскому добронравію" (на тему християнських моральних чеснот) був
надрукований в 1806 році у масонському журналі в Росії під назвою "Сіонскій
Вьстникъ". Там вперше була коротенько подана редакцією біографія Григорія
Сковороди. Перший друкований твір Сковороди «Наркісь или познай самого
себя» появився у Петербурзі в 1798 році на сторінках видавництва "Библіотека
духовная".
Першим, хто виступив проти твердження, що Сковорода, мовляв, був
франк-масоном чи масоном, був найближчий особистий приятель і учень
Сковороди М.І. Ковалинський — автор першого обширнішого життєпису
Сковороди253.
М.І. Ковалинський заявив, що Сковорода взагалі досить неприхильно
відносився до масонства. А все ж таки історик Михайло Грушевський вважає за
можливе сказати ось що: "Проповідь Сковороди має так багато спільного та
суголосного з масонськими доктринами, що не може не насуватись гадка, що
під час своєї подорожі за кордоном він не підпадав під впливи якихось
містичних течій, що вплинули на вироблення в середині ХVІІІ в. масонства"254.
Ковалинський першим заявив, що Сковорода не був масоном, а навпаки,
що він мовляв виступав проти масонства. Але він (Ковалинський) був також
першим автором книжки про Сковороду («Життєпис Сковороди»), в якій
сказано, що Сковорода, мовляв, таки неприхильно відносився до церкви. Так
само й М.Грушевський, висловлюючи таке припущення, що на вироблення
світогляду Сковороди могло мати вплив масонство, твердить, що Сковорода
"різко засуджував ті способи духовного досконалення, які рекомендувала
офіційна церква"255.
Автором першої науково опрацьованої біографії Сковороди є В.Ерн 256,
який не має сумніву в тому, що Сковорода був християнином у дійсному
значенні цього слова, і що специфічно він був таким же "християнським
платонцем", якими в давнину були деякі вчителі Церкви (Свв. Отці) й
християнські мислителі.
Безперечно, вплив великого грецького філософа Платона (що народився
між 430-427 роками, а помер між 347-348 роками перед народженням Христа)
на деяких Отців Церкви й інших християнських мислителів протягом тривалого
253Див.: Собраніе сочинений Г.С. Сковороды. Оь біографіей Г.С.Сковороды М.И. Ковалинскаго, оь замътками
и примьчаніями Владиміpa Бончъ-Бруевича. Портретъ и факсимиле автора. (Матеріаль къ исторіи и изученію
русскаго сектантства и старообрядчества).- 5-те вид. — Петербург, 1912.
254Грушевський Михайло. 3 історії релігійної думки на Україні. -Львів, 1924. - С. 104.
255Там само. - С. 99.
256Владимира Эрнъ. Г. С. Сковорода. - Москва, 1912.
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часу (від 3-го до 6-го ст.) був значний.
Основоположником т.зв. неоплатонізму (відродження філософії Платона
в її новій інтерпретації) був Аммон Саккас, який в 242 pоці заснував свою
школу в місті Олександрії (Єгипет). Серед його учнів був Оріген (народився
біля 185 p.), що згодом став тим першим християнським мислителем, який
намагався погодити Біблію з грецькою дохристиянською філософією, а
специфічно — з філософією Платона. Орігенізм аж до кінця XII ст. в більшій чи
меншій мірі впливав на християнських мислителів, особливо ж у західних
країнах Європи, хоч Оріген ще за свого життя опинився в стані конфлікту із
вченням Церкви і за це він був Церквою засуджений.
У кінці XIX й на початку XX століття вже майже панівним став такий
погляд, що Оріген більше сполягав на філософію Платона, ніж на Біблію. А
втім християнське богословіє відкинуло твердження Орігена, що світ
"створений у вічності", а не в часі. Це вчення Орігена, звичайно, є
модифікацією Платонового твердження про "самобутність матерії", яка, на його
думку, не є продуктом створення.
За наших днів український богослов А. Котович, підтримуючи таку
думку, що світогляд Сковороди на точці розуміння сутності Віри Христової
суперечив Церкві, пише ось що: "Семінарія вчила вихованців бачити сутність
Христової віри в обрядах, — Сковорода доводив їм, що вона (сутність
Христової віри) — у справді добродійному житті та любові до ближнього"257.
Один із теперішніх українських теологів Іван Власовський ставить
питання: "Чи Сковорода залишився сином Православної Церкви, чи відійшов
від неї, змагаючись створити нову ідеологію чи релігію в ширшому розумінні
слова та мораль, незалежну від офіціального церковного канону…". На це, —
каже він, —"можемо відповісти, що у викладах філософічних думок Сковороди
ми не знаходимо жодних, що суперечили б християнській філософії,
розходилися б зокрема з православною віро наукою"258.
У хронологічному порядку, останнім з тих українських учених, хто
висловилися на тему відношення Г. Сковороди до Православної Церкви, є
митрополит Іларіон (у мирі - проф. Іван Огієнко). Він каже, що, в
доктринальному сенсі цього слова "Григорій Сковорода чистоту українського
Православія таки надщербив...259"
У зв'язку з методою досліджування філософії Сковороди треба мати на
увазі, що масова більшість творів Сковороди не була видана аж до 1894 p.,тобто
до часу появи друком збірки його творів, які 1894 р. видав український учений
Д. Багалій260.
Усе ж таки М. Грушевський ще не так давно (десь в 1925 р.) бачив
підстави для того, щоб ось так висловитись про стан дослідів над філософією
Сковороди: "Можна оцінювати різно писання: вони ж і не вистудійовані
відповідно, ідеологія їх не приведена до якоїсь суцільності й розвій її не
257Котович А. Григорій Савич Сковорода, український філософ ХVІІІ ст. - Нью-Йорк, 1955. - С. 18-19.
258Власовський Іван. Нарис Історії Української Православної Церкви. - Т. III. - Нью-Йорк — Бавнд-Брук,
1957. - С. 98.
259Митрополит Іларіон. Паїсій Величковський, - його життя та праця. — Вінніпег, 1975. - С. 18.
260Багалий Д.И. Сочинения Г.С. Сковороды. - Харків, 1894.
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представляється ясно... "261.
Звичайно, справа релігійних аспектів філософії Сковороди дуже складна і
не легка для дослідження та правдивого й зрозумілого її висвітлення. Коли ж
йдеться про методологічні браки в підході до релігійних аспектів філософії
Сковороди, то тут перш за все треба мати на увазі факт проочення
дослідниками того принципу, що його треба назвати теологуменізмом. Як
відомо, цей принцип полягає в тому, що в богослов'ї допускається теологеми чи
теологумени, тобто така богословська доктрина, що базується на особистому
погляді її автора на ті справи віри, що не охоплені догматами Церкви 262. У
даному випадку йдеться проте, що зміст патристики (творів отців Церкви),
якою, між іншим, користувався Сковорода, значною мірою характеризується
теологуменізмом, і що в творах Сковороди можна знайти не одну його власну
теологумену (теологему).
Другою замітною слабою стороною методології в дослідженні творів
Сковороди є тенденція обмежуватися ствердженням фактів про впливи інших
мислителів на світогляд цього філософа. Ерн, щоправда, заявив (у вищезгаданій
праці), що Сковорода на свій лад перетворив чужі філософські впливи на його
світогляд. Та все ж таки й ця замітка з боку Ерна не усуває тієї слабої сторони,
якою є факт проочення питання, чи (і в якій мірі) появився дух українського
народу в філософії Сковороди. Необхідність порушення цього питання
зумовлюється тими трьома методологічними принципами, що їх визначив
французький учений і мислитель Іполіт Тен (1838-1893). Він сказав, що твір
автора треба розглядати в світлі (1) нації, до якої даний автор належав, (2) у
світлі епохи, в якій він творив, і (3) в світлі духа того середовища, в якому він
жив.
Філософія Сковороди в самій сутності є синтетичним виявом однієї з
епохальних фаз буття своєрідного українського ідеалізму, який має свою
тяглість в історії духовості українського народу. Український ідеалізм
характеризується двома основними прикметами: (І) він не нехтує розумовністю
(раціоналізмом) і не легковажить його, але одночасно він схильний визнавати
існування раціональної сфери і вважати її за вищий щабель духового життя ; (2)
він трактує все матеріальне, включно з тілом людини, не як "конечне зло" і не
як ідеал мети життя, а як "дари Божі". Але при тому він схильний жити
духовними ідеалами і дивитися на нього "під кутом вічності", а не
зосереджуватися на цілях матеріального характеру, які для нього зрештою не є
нічим іншим як "суєтою (марнотою) суєт".
261Грушевський М. Цит. праця. - С. 97-98.
262Український Православний богослов С. Булгаков про теологеми каже ось що:"Догматичне богословіє є
систематичним виложенням догматів, які в своїй сукупності виражають повноту православного вчення. Але чи
ж такий догматичний інвентар дійсно може претендувати на повноту? Чи ж на всі догматичні питання є готові
відповіді у вигляді сформульованих і проголошених Церквою догматів? Ні. Число догматів обмежене, і в справі
багатьох, якщо не більшості питань у догматиці викладаються лише богословські доктрини, розповсюджені
погляди, в кожному разі не догмати, а теологеми. Фактично безспірні догмати Церкви відносяться тільки до
дуже обмеженого числа визначень: вчення про Св. Тройцю (символ віри) і, головним чином, про Богочоловіка
(визначення 7 ВселенськихСоборів). Уже в ланці пневматології ми вступаємо на ґрунт теологумен (Болотов)",
— (Прот. С. Булгаковъ. Догматъ и догматика // Сборникъ статей. Живое Предание — Православіе вь
Современности. - Париж. - С. 9). Отож, ділянка догматики не покривається наявними догматами, вона значно
ширша за них і, розуміється, мусить неуникненно поповнюватися з інших джерел..." (Там само. - С. 10).
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У зв'язку з тим треба підкреслити, що найзамітнішим явищем в
інформаціях Михайла Возняка про Сковороду є його звернення уваги на той
факт, що погляд Сковороди на науку (тобто на сферу раціоналізму)
споріднений з тим поглядом на науку, який наявний у творах містика Івана
Вишенського. М. Возняк у зв'язку з тим цитує таку заяву Г. Сковороди : "Я не
ганю наук і хвалю найпослідніше ремесло; одно те заслуговує на догану, що,
покладаючись на них, занедбуємо найвищу науку, до якої будь-якому часові,
краєвій людині, статі й віком і відчинені двері тому, що щастя усім без вибору
потрібне, а цього, крім неї, не можна сказати про жодну науку"263.
Тією "вищою наукою" в ученні Сковороди є той стан людського духу, що
дає людині тверді, непроминальні основи щастя в моральному значенні цього
слова.
Понад півтора століття тому подібне писав найбільший український
ідеаліст-містик Іван Вишенський у його Посланні 1606 року до стариці
Домнікії: "Бо я не виступаю проти науки граматики та ключа до пізнання
складів і речей, як дехто думає, і ось так говорить : "Тому що він сам не вчився,
то й нам заздрить та забороняє".
Іван Вишенський виступає проти того, що, як це він каже, коли людина
"досягне якогось рядка арістотельських байок, тоді вже Псалтиря читати
соромиться, і решту церковного правила ні за що має, й думає, що воно просте
й глупе".
Так понад півтора століття перед Сковородою український ідеаліст містик
Ісаія Копинський навчав (подібно як і Сковорода), що шлях до пізнання
людиною Бога веде через пізнання самого себе та природи світу. Як у своєму
Посланні до єпископів Іван Вишенський засуджував пориви аристократії до
такої марноти світу цього, як багатство й титули, так і Сковорода вчить, що ці
речі не дадуть людині щастя.
Притаманна українському народові глибока любов до природи України
була і в Сковороди. Це сильно вплинуло на його чутливу вдачу і зрештою
витіснило свою печать на його філософії. А коли він каже, що земля є жива, то
тут він перегукується з прапредками свого народу, які говорили про
"живучість" землі у своїх дохристиянських віруваннях та й в своїх стародавніх
билинах.
Що духовість Сковороди була маніфестацією духа українського народу,
про це зокрема свідчить і той факт, що він особливо був духовно близьким
Тарасові Шевченкові.
М.Грушевський підкреслює той факт, що сила впливу Сковороди на
людей полягала в тому, що "кристальна чистота й красота його життя ясна всім
нині так само, як була вона ясна сучасникам, яких вона поривала і притягала за
життя". І в філософію Сковороди вірили переважно тому, що він способом
свого життя практично здійснював ті моральні імперативи, які він
проповідував. І саме тому з подивом ставився до Сковороди "славний мораліст
наших часів Лев Толстой", прототипом якого був Сковорода, — каже Михайло
263Возняк М. Цит. праця. - Том III. - С. 89 - 90.
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Грушевський264.
Г.Сковорода перед смертю просив, щоб, коли він умре, на його могилі
написали "Світ мене ловив, і не впіймав". У цьому вислові виражена вся
сутність життєвої філософії Сковороди. Щоб бути духовно вільним, треба
докорінно переоцінити поняття про матеріальні й духовні "потреби" людини.
Він був певний того, що багатство, слава, титули — це не тільки такі речі, без
яких можна жити, бо вони зайві, але й вважав їх за шкідливі, бо людина стає
їхнім рабом, а вони спричинюють їй терпіння, коли людина не може осягнути
їх, або коли, осягнувши, вона боїться втратити їх. А щастя — "царство Боже" —
людина носить у душі своїй. Власне, за той світогляд і за таке особисте життя
Лев Толстой пошановував Сковороду і намагався наслідувати його.
Що філософія Сковороди була маніфестацією духа українського народу,
то про це також свідчить той факт, що це Сковорода сам називав "старчиком
Сковородою". Так підписався він під своїм портретом) і називали його й інші.
Так зване старчество на слов'янському Сході найперше зародилося в
Україні в давніх часах. Звідти воно поширилося на землях інших східнослов'янських народів з Московщиною включно. Старчество (в кожному разі
старчество чернечого типу) було вже в імперській Русі — в околицях її
столичного міста Києва.
Старці (чи, як сам народ повніше називав їх, старціз Божі) були двох
родів: мирські старці й старці-ченці. Мирські старці — це були мандрівні
побожні мудреці (різного віку), що шукали правди Божої в світі й Божого
духового обличчя в людині. А жили вони тільки тим, чим хто надаровував їх
"Христа ради". В історії українського мирського старчества Г.С. Сковорода є
найвизначнішим його представником.
Старці-ченці колись у нас були відомі як отшельники (анахорети), тобто
такі монахи-аскети, які жили в скитах (відлюдних монастирях, як казали, "в
пустині"), проводили час у молитві, в суворому чернечому житті й важкій
праці, коротше кажучи — в подвижництві. Після довгого періоду свого
занепаду монастирське старчество на слов'янському Сході відновив українець
Паїсій Величковський (1722-1794) — вихованець Київської Духовної Академії
(якої він не закінчив). З яких причин Паїсій Величковський постановив
припинити свої студії в цій академії, то це видно з його відповіді, яку він дав
префектові (помічникові ректора) о. Сильвестрові Кулябці. Студент Паіїсій
Величковський пояснив йому так:
1."Я хочу якнайскоріше прийняти чернецтво, і постановив це, бо ж час
смерті нікому не відомий".
2."В академії мене навчають світських наук, а вони ж не приносят душі
моїй жодної користі... В академії я чую тільки про поганських богів та
(поганських) мудреців: Ціцерона, Арістотеля, Платона. Навчаючись такого, від
чого світ збився з правдивої дороги, не бачучи користі для душі своєї від такої
науки, я покинув її, щоб мені й самому не споганитися...".
3."Розглядаючи плоди цієї науки в духовних особах монашого сану, я
264Грушевський М. Цит. праця. - С. 97 - 98.
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бачу, що вони, немов світські достойники, живуть у великій честі та в славі,
зодягаються в дорогі шати та в славу, їздять чудовими кіньми та в дорогих
повозах. На осуд їм я говорю це: нехай не буде! Я боюся й дрижу, що мені й
самому, коли б я навчився цієї світської науки й став ченцем, не впасти в ще
гіршу (духовну) недугу. Ось через це все я постановив покинути світську
науку"265.
Хоч Паїсій Величковський подвизався поза межами України (частково на
Афоні, а найбільше — і то вже до кінця життя — в Молдавії), то все ж таки
заснований ним новітній містично-аскетичний рух (чи, як це називає
митрополит Іларіон, "школа містичного аскетизму") поширився по всьому
слов'янському Сходу266.
Між російськими істориками Церкви є прихильники такого погляду, що
старчество знаменитої Оптиної пустині Російської Православної Церкви
постало під впливом ідеології П. Величковського та місії його учнів.
Містично-аскетичний рух відновленого П. Величковським старчества
позначився замітним впливом на світогляді М.Гоголя, Ф.Достоєвського та ін.,
що ходили до старців-пустинників і шукали в них духового окормлення.
Ф.Достоєвський у своїй повісті "Братья Карамазовы" пише ось що:
"Наголошують, що існувало Старчество і в нас на Русі в часах найдавніших, чи
зрозуміло повинно було б існувати, але внаслідок лихоліття Росії, татарщини,
роздорів, переривання бувших зносин із Сходом після підбою
Констянтинополя, установлення це забулося в нас і старці перевелися.
Відроджено ж воно у нас знову — з кінця минулого століття — одним з
відомих подвижників (так називають його) Паїсієм Величковським і учнями
його, але й досі, навіть після майже ста років, існує ще далеко не по всіх
монастирях, а навіть деколи воно майже зазнавало переслідування, як нечуване
в Росії нововведення".
Як видно із заяви Паїсія Величковського про причини, через які він
рішився виступити з Київської Духовної Академії, його погляди в основному
нагадують собою погляди Івана Вишенського, а в дечому й збігаються із
поглядами Сковороди267.
***
Першим тим філософом на слов'янському Сході, що писав по-російському,
був українець Данило Велланський (1774-1847) — вихованець Київської Духовної
Академії. Своє родове прізвище "Кавунник" він замінив на "Велланський". Хоч він
265Четвериков С. прот. Молдавскій старець архимандрить Паисій Величковскій. -Том І. - Естонія, 1938.- С. 22.
266Митрополит Іларіон. Паїсій Величковський: його життя та праця.- Вінніпег, 1975. —С. 126.
267Досі відомо, що П. Величковський написав 17 послань (листів). З них друком появилося тільки вісім: два в
публікації "Житіє и писанія молдавскаго старца Паисія Величковскаго" і чотири в 5-томній румунській
публікації архимандрита Андроника "Історія Нямецького манастиря". Недруковані послання в Молдавії: три в
бібліотеці Академії Наук в Ленінграді; два - в рукописному Збірнику в Публічній Бібліотеці в Ленінграді. Крім
цього є друковані замітки до книг Свв. Отців Церкви. (Див. Иеромонах Леонид. Литературное наследство
Паисия Величковского //Журнал Московской Патриархии. — 1957. - № 4. - С. 57 - 67).
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працював на становищі професора фізіології медико-хірургічної академії, але все ж
таки він найбільше уваги присвячував філософії268. Він першим в царськоросійській імперії зайнявся ширенням ідеалістичної філософії німецького
мислителя Фрідріха-Вільгельма-Йозефа Шеллінґа (1775-1854) — основоположника
"Філософії одкровення". Ця філософія полягає в погляді, що не розум, а віра з її
інтуїцією підносить людину на щабель правдивого й найвищого знання.
Тим першим найбільшим на слов'янському Сході філософом, що писав поросійському, був українець Памфіл Юркевич (1827-1874) — випускник Київської
Духовної Академії (колишньої Могилянської колегії). Ідеалізм цього філософа був
містичного характеру. Він перший на слов'янському Сході виступив проти
матеріалізму в філософському значенні цього слова. В основному він був, так би
мовити, "філософом серця й життєвого спізнання", а не філософом розумових
спекуляцій та абстрактних міркувань, відірваних від особистого, основаного на
досвіді, переживання269.
Після П. Юркевича філософом був Володимир Соловйов (1853-1900) —
учень (з Московського університету) П. Юркевича і він же перший популяризатор
містичного ідеалізму цього свого вчителя. В. Соловйов походив з мішаної
російсько-української родини. Двоюрідним прадідом (по лінії матері) В. Соловйова
був філософ Г.С. Сковорода. Осередньою точкою філософії В. Соловйова є його
"богоискательство" (шукання Бога), що в дійсності означає намагання пізнати Бога.
Кажучи, що Бог є в людині, а людина є в Бозі, В. Соловйов тут нагадує
українського містика Ісайю Копинського, який вчив, що без пізнання людини не
можна пізнати Бога. То ж ще більше (у цьому відношенні) він нагадує Сковороду.
Коли говоримо про ідею "богочоловіцтва" у В.Соловйова270, то нам треба
підкреслити той факт, що, на думку цього філософа, Східна Церква пам'ятає про
Бога, але в неї є тенденція забувати про людину. Натомість Західна Церква пам'ятає
про людину, але в неї є нахил забувати про Бога.
У зв'язку з цим треба пригадати той факт, що в історії філософії східнослов'янських народів Іван Вишенський перший в ланці етики вказав на те, що
відношення до Бога зумовлюється відношенням до людини. А в ділянці
філософської епістемології (філософсько-містичного пізнання) другий українець
Ісаія Копинський, перший серед східно-слов'янських християнських мислителів,
вказав на необхідність пам'ятати про людину у зв'язку із пам'яттю про Бога. Це він,
І.Копинський, заявив, що без пізнання сутності людини годі пізнати сутність Бога.
268Список філософських творів Д.Велланського поданий у такій публікації: Змеевь Л.Ф. Русскіе врачи —
писатели. - Петербург, 1889.
269Найголовніші твори П.Юркевича: Идея // Журнал Министерства Народнаго Просвьщенія, 1859;
Матеріализмь и задачи філософій // Там само. - I860); Сердце и его значеніе вь духовной жизни человека
поученію слова Божія (Там само. - 1861); Изъ науки о человеческомъ духь (Там само. - 1860); Разумъ по ученію
Платона и опыта поученію Канта // Чтенія о воспитаніи. -1865; Курсь общей педагогіки съ приложеніями. Москва, 1868 р. (П.Юркевич заснував цю працю на педагогіці Курмана. Перший список праць Юркевича (хоч,
щоправда, неповний) появився в змісті такої публікації: Н.Я. Колубоскій,"Матеріялы для исторіи философіи вь
Россіи. Книга 4: Вопросы философіи. Перша збірка творів П. Юркевича була видана Колегією Св. Андрея в
1979 p. Цю збірку зладив проф. о. Степан Ярмусь. Він же й автор обширної Передмови до цього видання, яка
знайомить читача з життям і творчістю Памфіла Юркевича.
270Владимира Соловьева Чтенія о Богочеловьчествь. [Див. також третю частину (під заголовком "Le principe
trinitaire et son application sociale") його праці («Lа Russie et L’eglise universelle»).
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***
Останній, найновіший з досьогочасних християнських мислителів
слов'янського Сходу, Ніколай Бєрдяєв (1874-1948) не тільки духовно, але й
своїм походженням пов'язаний з Києвом. Один з визначних членів київської
родини Бєрдяєвих, українець Сергій Бєрдяєв (1860-1914), був українським
поетом, літературним перекладачем і публіцистом. Свої українські твори він
підписував псевдонімом "Обухівець". Але Миколай Бєрдяєв (що також
народився в Києві) писав тільки по-російському і вважав себе за росіянина.
Він продовжує традицію Ісайї Копинського, підтриману Сковородою, а
потім розвинену Соловйовим, традицію пізнання чи "шукання" людиною Бога
та плекає ідею "богочоловіцтва", зародок якої є в Сковороди, а розвиток її — у
В.Соловйова. Ця ідея є також у її своєрідній формі і в Ф.Достоєвського.
Але найзамітнішою прикметою філософії М.Бєрдяєва є т. зв.
християнський екзистенціалізм (тобто християнський персоналізм). Ця
філософська ідея полягає в такому переконанні, що єдиною земною реальністю
в дійсному значенні цього слова є людина, і що людина в своїй сутності є
суб'єктом (підметом). Основою творчості людини-суб'єкта є її свобода, яка
походить з незбагненої "бездни" (у німецького містика Я. Беме — це
називається "Ungrund"). Кажучи, що свобода (духовна) полягає у визволенні
людського духу з "полону необхідностей 271, М.Бердяев тут нагадує своїм
становищем погляди Івана Вишенського і Григорія Сковороди. Визволитися з
"полону необхідності" — це значить висвободитися з пут духовного
самопоневолення, до якого також належить прив'язаність до слави, влади,
багатства і т.д.
Російська християнська філософія постала не шляхом революції, а
шляхом довгої еволюції християнської мислі, що протягом століть плекалася в
Києві. А це означає, що коріння російської християнської філософії треба
шукати в історії української християнської думки.
***
До традиційних прикмет праць на тему історії української християнської
філософії зокрема належить факт наголошування впливу наших філософів на
наш народ — з одночасною неґацією впливу світогляду українського народу на
тих же філософів. З українських істориків Михайло Грушевський перший у нас
висловив ось таку думку: "Народ, маса народна, пов'язує їх (періоди історії
українського народу) в одну цілість і є, й повинен бути альфою й омегою
історичної розвідки. Він — із своїми ідеалами й змаганнями, із своєю
боротьбою, поспіхом й помилками — є єдиний герой історії. Зрозуміти його
271Бердяевъ Николай. Философія свободы. - 1911.
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стан економічний, культурний, духовний, його природу, його бажання й ідеали
— це мета нашої історії"272.
Розуміється, що багато-хто не погоджується з тим поглядом М.
Грушевського, який лише народну масу (а не лише провідників народу) вважає
за рушія історії народу273. Історична дійсність і наукова об'єктивність
вимагають досліджувати впливи духових провідників (з філософами включно)
на народ — з одного боку, і впливу духовності народу на тих же духовних
провідників — з другого боку.
2. Шевченко і Церква
Вступ. Шевченко був віруючим чи атеїстом?
Наукову працю на тему відношення Тараса Шевченка до релігії можна
уявляти собі по-різному, в залежності від того, як хто розуміє слова "наука" та
"релігія". Мета науки полягає в розкритті дійсності, тобто істини (правди).
Відтак підходити до справи відношення Шевченка до релігії по-науковому —
це значить сказати собі, що ми не маємо наукової відповіді на це питання. Саме
тому ми ставимо собі завдання розкрити істину в цій справі, щоб побачити, чи
Шевченко був, а чи ж не був віруючим. Хто ж ставить собі предвзяте завдання
доказати атеїстам, що Шевченко, мовляв, таки був віруючим, чи ж навпаки —
доказати фідеїстам, що він, мовляв, був атеїстом, то це, з точки зору мети
науки, є підхід антинауковий. Такий підхід велить нам бачити Шевченка таким,
яким нам хочеться його бачити, а не таким, яким він в дійсності був.
Крім вищезгаданого епістемо—телеологічного принципу, тобто принципу
мети науки, треба ще мати на увазі наукові методи дослідження. І тут перш за
все треба брати до уваги ті три критерії, які визначив Іполіт Тен, а саме:
досліджувану постать треба розглядати в світлі сутності її народу і в світлі
сутності її вужчого середовища, а також у світлі духу тієї епохи, в якій вона
жила.
Далі, треба також розглядати досліджувану особу в світлі типології, тобто
у світлі природних прикмет її темпераменту так, як це пропонує Е.Кречмер.
Одночасно ж треба брати до уваги набуті прикмети її характеру. (Тут йдеться
про факт впливів на дану особу). У зв'язку з цим треба пам'ятати про принцип
розвитку (еволюції), бо ж світогляд кожної людини, з генієм винятково,
підлягає законові розвитку мінливості.
Усі ці та інші чинники треба досліджувати тому, що цього вимагає
принцип плюралізму, який полягає в тому, що досліджувану особу, річ і факт
треба розглядати в багатьох різних аспектах. Зокрема ж, треба досліджувати
творчість Шевченка у зв'язку з так званою "народною психологією" українців
та з їхнім фольклором, а також із всіма аспектами національних прикмет
272Грушевський Михайло. Вступний виклад з давньої історії. Цей виклад був виголошений у Львівському
університеті 30 вересня 1894 року.
273Історик Дмитро Дорошенко в праці "Огляд української історіографії" (Прага, 1923) перший поставився
критично до вищезгаданого погляду М. Грушевського.
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християнської традиції. Принципи народної психології визначив В. Вундт.
Насамперед особливо треба звернути увагу на той факт, що Шевченко
писав народною мовою. Звичайно, всі ми знаємо, що Шевченко писав
"народною мовою". Але тут слабка сторона полягає в тому, що під поняттям
про "народну мову" в основному розуміють лиш говір. Але цього ще
недостатньо. Бо ж народну мову треба також досліджувати в світлі народної
психології. Народна психологія віддзеркалюється в народній мові, міфах і в
традиційних звичаях. Наприклад, такі вислови в "Кобзарі" Шевченка, як: "а до
того я не знаю Бога" ("Заповіт") і "прокляну святого Бога" ("Сон" — "Три
літа"), на мою думку, конче треба розглядати в світлі стилів народного вислову,
а не в світлі світогляду Шевченка.
Важливу позицію в методах дослідження відношення Шевченка займає
також потреба взяти до уваги психологію геніально-творчої індивідуальності.
Наукове дослідження відношення Шевченка до релігії — це дуже велика,
затяжна, складна й відповідальна праця. Наукової праці на цю тему, в такому
сенсі, як я її розумію, у нас ще немає. Та й причинників до неї покищо маємо
небагато.
У популярному рефераті проф. Леоніда Білецького під заголовком
"Віруючий Шевченко", написаному для прочитання на "Шевченківських
роковинах" у Вінніпезі в 1949 році 274 згадані імена тих старшої дати учених, які
твердили, хоч і без подання джерел, що Шевченко був віруючий. Серед
наукових критеріїв у цьому рефераті треба перш за все взяти до уваги принцип
еволюції, якому підлягає світогляд і поведінка кожної людини, з генієм
включно. А специфічно тут слід підкреслити той факт, що Шевченко під
впливом тих переживань, що були викликані його арештом і засланням, згодом
проявив нахил до глибоких розмірковувань та до читання творів типу
"Наслідування Христа" Томи Кемпійського (Гемеркена).
Треба пожаліти, що проф. Л. Білецький не написав більшої праці про
відношення Шевченка до релігії, розмір якої дав би був йому технічну
можливість вияснити (по-богословському) значення слова "християнин" — у
зв'язку з його кінцевим висновком, — що Шевченко був не лише віруючим
взагалі, а що він був специфічно віруючим християнином.
Більшою за реферат проф. Білецького є праця митрополита Іларіона (в
мирі - професора Івана Огієнка) на тему відношення Шевченка до релігії. 275 Як
професійний славіст-філолог, митрополит Іларіон найбільш був зацікавлений
засобами мовного вислову в творчості Шевченка. Саме тому він написав працю
(першу на цю тему) "Словник мови Шевченка" (Вінніпег, 1961). При тому він
зокрема досліджував стиль мовних засобів поетичного вислову Шевченка.
Ствердивши той факт, що в "Кобзарі" помітні значні впливи біблійного стилю,
митрополит Іларіон вказав на цей стиль як на основний доказ релігійності
Шевченка. Його аргументацію можна сконденсувати в рамках ось такого
силогізму: тому що "релігійний стиль у Шевченкових творах дуже сильний" і
274Реферат проф. Л. Білецького тоді ж таки, в 1949 році, був надрукований у вінніпезькому тижневику ,.Новий
Шлях", а відбиток брошурного обсягу видала Українська Вільна Академія Наук у Вінніпезі в цьому ж році.
275Митрополит Іларіон. Релігійність Тараса Шевченка. — Вінніпег: Видання Ін-ту дослідів Волині,1964. - С. 7.
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тому, що "він (релігійний стиль) — душа його мови", ще й тому, що "він
(релігійний стиль) — ознака Шевченкового думання від початку його писань до
могили (1837—1861)", то висновок з цього такий: Шевченко "був віруючий
християнин—православний"276.
Обсяг праці митрополита Іларіона не дозволив би помістити
богословський аналіз творів Шевченка, щоб показати його світогляд у світлі
основних норм православного віровчення, якщо б такий аналіз був зроблений.
Також доводиться жаліти, що розмір його праці не є достатньо великим. Бо
якщо б він був значно більшим, то тоді можна було б сподіватися, що
митрополит Іларіон мав би можливість вмістити в цій праці з’ясування зв'язку
між стилем поета та його світоглядом, з відношенням до релігії включно. А це
питання досить важливе в самому принципі. Між іншим, до обсягу цієї ж
проблеми належить також справа стилю в "Слові о полку Ігореві". Релігійний
стиль там дуже рясний, але він міфологічний чи, популярно кажучи,
"поганський". Сам автор цього твору, звичайно, був охрещений.
Упротивень до звичаю писати про відношення Шевченка до релігії (а в
цьому й до Церкви), я тут займуся справою відношення Церкви (чи Церков) до
Шевченка, чи, може краще було б сказати, справою відношення церковних
авторитетів (чи принаймні деяких церковних авторитетів) до Шевченка.
Властиво, я тут подам (для ілюстрації) тільки деякі документальні дані в тій
надії, що ця тема може зацікавити когось з тих, кому обставини позволять
ширше й глибше зайнятися цим питанням.
1) Закулісна акція проти Шевченка на церковному ґрунті.
Тарас Шевченко, син православних батьків, охрещений в православ’ї,
вихований в релігійній православній атмосфері, не виходив із Православної
Церкви і не був усунений (виклятий) з неї.
А до того ж ще на його творах густо й чітко позначився релігійний стиль,
і митрополит Іларіон на цій підставі сказав, що Шевченко був не лише
віруючим взагалі, а що був він християнин. І то був не лише християнином
взагалі, а специфічно православним християнином.
Але хоча виступи проти Шевченка з боку деяких церковних авторитетів
були ще й раніше, то все ж таки з боку богословів взагалі, а з боку
православних богословів зокрема, ніхто не ставав в обороні Шевченка аж до
1934 року, коли Іван Власовський (людина світська, але за освітою — богослов)
написав полемічну статтю під заголовком "Шевченко в релігійному світлі" 277,
яка була витримана в публіцистичному дусі. Вона була викликана реакцією на
той факт, що греко—католицький єпископ Григорій Хомишин проголосив
Шевченка "богохульником" взагалі і непримиренним ворогом Католицької
Церкви зокрема. Характерним в цьому контексті є те, що не православні, а
українські протестанти у цьому випадку перші стали в обороні Шевченка.
Властиво кажучи, І. Власовський захищав Шевченка не як богослов,
тобто він обороняв його не із становища церковної доктрини. Навпаки, він
276Журнал ,,3а Соборність" (Луцьк). - 1934. - №8.
277Историческій Вестникъ. - Том 43. - С. 822.
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захищав його таким способом, яким у такому випадку послужилися б
вільномислячі гуманісти. І так ось що він сказав: "На щастя Шевченко за життя
не зазнав критики своєї творчості з погляду безнадійно-ригористичного
аскетизму чи затверділої раціоналістичної догми".
І тут виринає питання: «Чи Шевченко за життя справді не зазнав критики,
— ба, навіть поліційного переслідування на церковному ґрунті?».
Михайло Драгоманів мав документальні докази, на основі яких він сказав,
що Шевченко "читав мужикам частини поеми "Марія", або може говорив про
цю тему, а його слова перекрутили як зневагу на Пречисту Діву"278.
Цей історичний факт, — факт чийогось "перекручення" тієї мети, задля
якої Шевченко писав "Марію" — згаданий М. Драгомановим тому, що він,
звичайно, не може бути злегковажений дослідником життя й творчості
Шевченка. На наслідки того "перекручення" трохи світла проливають
дослідження Д.Чалого й О.Кониського. О. Кониський бачив підстави для такого
твердження в тому, що, як це він каже, не знаємо початкової причини першого
арешту Шевченка царською владою. Що сталося це внаслідок чийогось доносу,
то Чалий у цьому не має сумніву. "Донос такий — факт певний, але хто і з
якого приводу зробив той донос?" - питає Кониський279.
Між досі відомими документальними слідами першого арешту Шевченка
перш за все треба згадати той протокол, що залишився в архівах царської
поліції. Текст цього протоколу досліджував Д. Чалий. Цей протокол свідчить,
що під час першого арешту Шевченка поліція особливо цікавилася поглядом
Шевченка на Діву Марію, а при тому вона особливий натиск клала на такі
питання: «Які були Шевченкові погляди на Діву Марію? І чи він (Шевченко)
ширив між народом ці свої погляди на матір Христа?».
Що поліція такі питання ставила Шевченкові, то це видно з тексту того
поліційного протоколу, в якому знаходимо зміст розмови Шевченка у
Межиріччі із польським шляхтичем Козловським на тему Діви Марії. Зміст
згаданої розмови Шевченко переповів на поліційному слідстві. А це доказ, що
поліція на допиті також і цією справою цікавилася.
Нижче подаємо резюме змісту свідчення Шевченка про його розмову з
Козловським про Діву Марію.
— У Межиріччі Козловський викликав Шевченка на "богословські
змагання". Щоб ці "змагання" якось припинити, Шевченко сказав (поросійському): "Теология без живого Бога не в состоянии создать даже вот
такого липового листочка".
Козловський на мить замовк, а потім спитав Шевченка:
"Якої ви думки про Матір Ісуса Христа?"
Замість відповіді Козловський почув від Шевченка питання:
"Якої ви думки про Пречисту Діву?"
Козловський мовчав, а Шевченко говорив далі:
"Ми повинні благоговіти перед Матір'ю Того, Хто прийняв за людей муки
278Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя. Том ІІ. - Львів, 1901. - С. 288.
279Чалый Д. Жизнь и произведенія Тараса Шевченка. - Київ, 1882. - С. 7.
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й смерть на хресті"280.
Отже, навіть сам О.Кониський (який у своїх дослідах цієї справи був
обережний до тієї міри, що вважав необхідним сказати, що початки причини
першого арештування Шевченка нам не відомі) зрештою, проаналізувавши
текст згаданого поліційного протоколу (з текстом Шевченкового зізнання),
мусів сказати ось що: "Справа очевидна тільки ця, що була якась розмова
(Шевченка з Козловським, — Ю.М.-Л), яка стала приводом звинувачення його
в "богохульстві". Що ж то за "богохульство" таке було?"'281
Власне, спитаємо за О. Кониським: «Що ж то було за таке "богохульство",
в якому поліція формально обвинуватила Шевченка ще за його життя —
обвинувачувала внаслідок чийогось доносу?
Вищезгадані факти свідчать про те, що дослідник життя й творчості
Шевченка не має підстави твердити, що Шевченко, мовляв, "за життя не зазнав
критики" з релігійного становища.
2) Церковні й політичні аспекти похорону Шевченка
Чи поліція контактувала з авторитетами Російської Православної Церкви
у зв'язку з першим арештом і допитом Шевченка з приводу засудження його в
"богохульстві"? Таке питання досі ще не було поставлене. Якщо б цього роду
питання й було поставлене, то воно й досі залишилося б відкритим.
Чи російські церковні власті висловлювали якесь застереження у зв'язку з
похороном Шевченка — ця справа залишається невідомою. Факт є фактом, що
похорон Шевченка був церковний, і що ніхто тоді не писав про справу
відношення Шевченка до релігії.
О. Кониський так описував похорон Тараса Шевченка:
"Скрізь по дорозі від Петербурга до Києва більш-менш торжественно
стрічали і провожали по містах труну із остатками нашого великого поетастрадальника. В Орлі домовину, покриту червоною китайкою, поставили на
дорозі. Прийшли гімназисти із своїм куратором, директором та із вчителями, і
відслужили панахиду. Народу зібралося великий натовп. …Виїхали за місто,
орлівці відправили другу панахиду…".
У Києві "митрополит наказав везти тіло до церкви Різдва Христового ... В
неділю 7 мая йшов дощ, але він не перешкодив, щоб церква, де стояла Тарасова
труна, і ввесь цвинтар були повнісенькі народу під час похоронної служби,
котру правив о. Лебединець…".
У Каневі на березі Дніпра "стояв великий тиск народу. Духовенство
торжественно зустрічало труну з дорогими для України останками найкращого
сина заплаканої нені. Поставили труну на мари і з великою честію внесли в
соборну церкви… Після торжественного богослужения всього соборного
духовенства протопоп Мацкевич держав у церкві промову. Вказавши на великі
заслуги і значення Шевченка як народно-національного поета, оратор мовив:
,,Ти стародавний Дніпре, що пишаєшся своїми хвилями сивими! Тобі
судилося на своїх ребрах-хвилях привезти до нас Шевченкові останки; повідай
280Кониський О. Цит. Пр. - С. 284.
281Кониський Олександр. Тарас Шевченко — Грушівський. Хроніка його життя. - Львів, 1901. - С. 390-393.

213

же ти нам про дорогого для кожного українця чоловіка-кобзаря!
Був час, що про нашу Україну думали, що се край нездатний до високих
чувств і думок; але Шевченко довів, що край сей, де забуто про освіту народну,
має душу і серце приступне для всього високого та прекрасного.
Так то, померший брате! Світ твій просвітиться перед людьми; вони
бачили твої добрі діла і прославили Отця, іже на небесах.
Минуть віки, і далекі нащадки дітей України побачать і пізнають, хто се
був Тарас Шевченко!
Бажав ти, брате, жити в Каневі - ось і живи до кінця світу. А ти, Україно!
Побожно шануй наше місто, бо у нас почивають кістки Тараса Шевченка. Тут
на одній з найвисших гір Дніпрових покоїтиметься прах його, і як на горі
Голгофі, подібну хресту Господньому, стоятиме хрест, котрий буде видно і по
той і по цей бік нашого славного Дніпра".
Так говорив на похороні Шевченка о. Мацкевич — православний
священник-українець.
"З собору похоронна процесія, оточена величезним тиском народу,
рушила на Чернечу гору і тут на шпилі гори похоронили навіки останки того
Велетня, якого ,,3аУкраїну замучили колись…".
Над тією могилою ґенія українського слова нині стоїть височезний
зелізний хрест і німо промовляє до українців :
"Любіть її во время люте . . .
За неї душу положіть ..."282
З того бачимо, що в цій частині України, яка була тоді в межах царськоросійської імперії і заселена православними українцями, підпорядкованими
найвищому російському духовному проводові, Православна Церква не виявила
таких даних, що на їхній основі можна було б говорити про засудження
Шевченка Церквою за його життя й у хвилинах похорону.
Документи, що їх досі знаємо, говорять про ось що: коли в церковній
сфері можна було формально виявити пошану Шевченкові, як достойному
християнинові і членові Церкви, то за те ж було заборонено державною
російською владою формально виявляти до нього пошану в національно—
політичному українському дусі. Отож, коли в Києві 7 травня 1861 р. у церкві
Різдва Христового о. Лебединець правив по Шевченкові похоронну службу
Божу, то "говорити в церкві промови адміністрація заборонила. Саме, коли
правилася панахида, одна дама,вся у чорному, поклала на труну терновий
вінок. Це була найкраща мова без слів..."283

282Головаха І.П. Атеїзм Т. Г. Шевченка // Наука і життя. -1959.- № 3.
283Киевская старина. - 1903. - №2. - С. 87.
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3) Культ Шевченка й перший явний наступ на нього з боку церковних
сфер.
Іван Головаха, кандидат філософських наук, який вважає Шевченка за
атеїста, між іншим, послужився ще й таким аргументом: "Характерно, що самі
служителі церкви добре бачили атеїстичну спрямованість творів Шевченка". 284
Явна і друкованим словом ширена нагінка протии Шевченка з боку
церковних чинників почалася 1912 року в Галичині.
Але потаємний наступ на нього з боку церковних чинників у Галичині
почався ще на початку 1903 року. У Києві тоді стало відомо, що "одна з
організацій уніатських священиків" звернулася до австрійських поліційних
органів, щоб ті й заборонили читати й поширювати вірші Шевченка в Галичині.
У тих віршах, — як говорилося в доносі, — відображаються атеїстичні й
революційні ідеї". А у висліді поширення таких віршів виходить розбещення
для молоді і простолюддя, а діяльність душпастирів дуже утруднюється". 285
Із вищесказаного виходить, що як на Наддніпрянщині, так і в Галичині
початковий наступ на Шевченка на релігійному ґрунті мав характер тайних
доносів до поліції, а не характер прилюдних виступів шляхом друкованого
слова.
Коли йдеться про давніше відношення до Шевченка з боку грекокатолицьких духовних чинників у Галичині, то тут обвинувачення в
"богохульстві" треба відрізнити від церковної заборони правити панахиди по
іншовірних, з православними включно.
Що католицькі канони забороняють правити панахиди по православних, а
православні канони забороняють правити панахиди по католиках, то цей факт
ще не значить, що церковні авторитети цих обох віросповідань називають одні
одних "богохульниками".
У католицьких церквах у Львові ніколи не були правлені панахиди по
Шевченкові, бо ж він не був католиком. Але аж до 1933 року ніхто з
українських греко-католицьких єпископів не виступав проти Шевченка. Серед
українських греко-католицьких духовних були такі, що відносилися до
Шевченка із симпатією, а були й такі, що поборювали його.
У львівському часописі "Слово" 1862 року (ч. 16) появилося таке
оголошення: "За упокой души бл. п. Тараса Шевченка отправится въ
понедЪлокъ дня 26 Февраля с. г. 11 годинъ ранопоминальное богослуженье въ
церкви восточно-православной у Львове".
Це оголошення заповідало першу в Галичині панахиду по Шевченкові. Ця
панахида була, звичайно, відправлена в православній церкві (на
Францішканській вулиці у Львові), яку звичайно називали "грецькою".
Відправив її православний священик з Буковини о. Хараневич на прохання
української академічної молоді католицького віросповідання.
Тому що цією панахидою (1862) формально позначився початок культу
Шевченка в Галичині (бо з того часу там уже щороку відзначали день смерті
Шевченка), то, звичайно, що документи в цій справі мають своє питоме
284Возняк М. Шевченко в галицькой Украине" // Украинская Жизнь. - 1914. - №3. - С. 48-49.
285Возняк М. Народини культу Шевченка в Галичині // Неділя. - 1911. - № 11-12.
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значення.
Д-р Михайло Возняк, спираючись на дані В. Володимира Шашкевича з
1862 року, пише ось що: "Почавши з 1862 року, галицькі українці щороку
святкували день смерті Шевченка. Володимир Шашкевич у "Слові" так описує
перші "Поминки Тараса Шевченка у Львові": "26-го лютого (ст.ст.) відслужили
наші львівські русини посмертну панахиду за батька Тараса. Бачите, наша Русь
у Галичині усвідомила собі обов'язок, як і треба вірним українським синам, і
склала відповідну дань пошани своєму найбільшому віщунові.
Православну церкву переповнила наша академічна молодь, і кожен бачив,
що у неї одна думка, одне щире українське серце — у неї линуло одне щире
моління до Батька Небесного за батька помершого. Їхню твердість козацьку
показало те, що вони не побоялися молитися за православного Тараса в
православній церкві, бо бачите, що наші уніатські попи, як католики, не могли
поминати його"286.
Провідна думка цієї статті М. Возняка в основному тотожня з тією ж
думкою, яку він ще три роки перед тим висказав був на сторінках львівського
часопису "Неділя", де він писав таке: "Від 1862 року почали галицькі українці
щорічно обходити святочно день смерти Шевченка. І так в 1863 році станула
молодіж понад обрядові ріжниці і пошанувала память свойого віщуна таким
численним збором, що православна церква ледви могла їх вмістити".
"На той самий день призначив виділ "Руської Бесіди" також
"декламаторську забаву", але за умови, що не відбудеться богослужіння в
православній церкві. Додати б, що парох при Волоській церкві не позволив на
богослужіння в уніатській церкві. Коли ж відтак богослужіння в православній
церкві відбулося, заборонив виділ "РБ." концерт"287.
Д-р В. Щурат інформує, що "до поширення культу Шевченка в Галичині
найбільше причинився о. Дан. Танячкевич, коли ще був студентом теології"
(католицької). Він
перший 1862
року спровадив
у
Галичину
Шевченкового ,,Кобзаря". В. Щурат також каже, що на Шевченківському святі
у Львові в 1865 чи 1866 році був греко-католицький священик Яків
Головацький, який тоді ще не був москвофілом.
В. Щурат пише, що про свою участь у панахиді по Шевченкові у Львові
1862 р. згадує у своїх споминах греко—католицький священик Е. Лисинецький.
Він, автор цих споминів, в 1862 році був учнем 5—ого класу Академічної
Гімназії у Львові і мешкав у катехита цієї школи о. Цибика. Пішовши
нібито ,,на Богослужіння до греко-католицької церкви", Е. Лисинецький з
іншими гімназистами пішов до православної церкви". Це було 26 лютого 1862
р. Коли вони після панахиди повернулися додому, о. Цибик спитав їх: "Де ви
були?" А гімназисти сміло відповіли: "В православній церкві!" Тоді о. Цибик—
"звичайно такий серйозний і грізний, а наше запізнення гостро "порицаючий"
— прийняв нашу лаконічну відповідь з погідним обличчям, ані пари з уст не
пустив".
З часу відправлення в 1862 році першої у Львові панахиди по Шевченкові,
286Щурат В. Сьвяткованє роковин смерти Шевченка 1862—1870 // Неділя. - 1911. - № 11-12.
287Кобилянский, о. Иосиф. Шевченко и публичныя торжества въ честь его. - Львів, 1912.
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тобто з того часу, коли Д.Танячкевич перший спровадив "Кобзаря" в Галичину,
минуло 11 років, як у Львові заснували 23-го грудня 1873 року Наукове
Товариство ім. Т. Шевченка, до якого належали також вчені духовного сану
(греко-католики). Але через 30 років після того одна з організацій українських
греко-католицьких священиків у Галичині звернулася в 1903 році до
австрійських поліційних органів, щоб вони припинили ширення культу
Шевченка в Галичині. А коли з того часу минуло 9 років, то греко-католицький
священик Йосиф Кобилянський видав у Львові в 1912 році дві брошури, в яких
заявив, що Шевченко — це "схизматик і богохульник, недостойний вшанування
з боку вірних греко-католиків"288.
Ця заява о. Кобилянського становить собою перший прилюдний
(виражений друкованим словом) виступ проти Шевченка на церковному ґрунті.
З боку церковних сфер так і досі ніхто не висловив застереження супроти
цього виступу о. Кобилянського.
4) Перший прилюдний виступ Російської Православної Церкви проти
Шевченка.
Російська Православна Церква вперше прилюдно виступила проти
Шевченка в 1914 році, коли Синод цієї Церкви проголосив Шевченка
"богохульником".
У цій справі в деяких тодішніх українських періодиках знаходимо ось такі
інформації: "Синод теж постановив заборонити духовенству правити панахиди
по поетові, що виступав проти церкви і держави, який "допускалъ явно
кощунственный богохульныя выраженія, направлены противъ почитанія
Божьей Матери, святыхъ иконъ". Тому то не багато найшлось між
духовенством таких, що не побоялись служити панахиди по Шевченкові. Таких
сміливих найшлось дуже мало".289
У більшості випадків було так, як і в Києві, де на дверях Софійського
собору 5 лютого (1914 р.) було вивішено ось таке оповіщення: "Панахиды по
Шевченко въ соборъ служить не будуть".
В Одесі місцевий єпископ дав таку відповідь українцям з Єлисавету й
Миколаєва: "О хулителе Пречистой Божіей Матери Тарасію Шевченко
молитесь усердно и по совъсти чтобы Богъ простилъ писания его. Панахиду
пригласите служить у себя на квартиръ, а не въ храмв"290.
Журнал "Світло" інформував в 1914 р., що у Варшаві православний
єпископ дозволив служити панахиду по Шевченкові, але на кладовищі — за
шість верстов від міста. Той таки журнал інформував в 1914 pоці, що по
церковних школах Лубенського повіту на Волині було розіслано такого
циркуляра: "Отношеніемъ волынскаго епархіальнаго училищнаго совета отъ 30
января с. г., за No. 506, последовайшимъ на основаній резолюцій его
высокопреосвященства архієпископа Антонія, отъ 20 января за No. 875,
предложено отдвленію воспретить заввдывающимъ школами всякое
288Світло. - 1914. - Кн. VІ.
289Рада (Київ). — 1914. - № 47.
290Рада. -1914. - № 50.
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чествованіе Т.Г. Шевченка въ церковныхъ школахъ, а равно совершать
торжественнъе панахиды и чтения о немъ, такъ какъ Шевченко— откритый
хулитель церкви, учитель разврата, озлобленный врагъ Самодержавія и ярый
проповъдникъ сепаратизма". "Світло" при тому стверджує такий
факт:"Подібних фактів можна б без кінця наводити…291
5) Протишевченківська заява єпископа Гр. Хомишина.
У тих документах, що свідчать про церковні виступи проти Шевченка,
протишевченківська заява греко-католицького єпископа Григорія Хомишина
(станиславівського) є останньою.
Єп. Г.Хомишин писав про Шевченка ось що: "Найголовніша заслуга
національного освідомления безперечно належить нашому поетові Тарасові
Шевченкові, котрий всією силою своєї душі і таланту відчув лиху долю свого
народу. Одначе сему національному почуттю й усвідомленню не надав
Шевченко позитивних напрямків, не оснував його на позитивних засадах. Він у
своїх позиціях защепив раціональний лібералізм і досить плиткий. Він кинув
хулу на найвище достоїнство Пр. Діви Марії як Матері Божої. Він висміяв
Церкву взагалі, а в особенності католицьку Церкву. Він зґльорифікував
гайдамацтво, як також ненависть до національних противників і ворогів до того
ступня, що героєм у нього являється гайдамака, батько, що убиває своїх дітей
тому, що вони були вихованками в контакті католицьких монахів, де сам він їх
перед тим примістив.
В кінці Шевченко убрав в поетичну форму материнство покритки. Отже,
націоналізм Шевченка чужий здоровим засадам віри і моралі. А що культ
Шевченка став у нас найпопулярніший і загальний, тому з його розумінням
націоналізму прищепилися до нас і його звихнені та шкідливі напрями, які з
часом витворили у нас ту затроєну атмосферу, яку маємо тепер "292.
Першими в обороні Шевченка перед наступом єпископа Хомишина
виступили українські протестанти. А захищали вони Шевченка з такого свого
становища, що вони вважали його за "предтечу українського євангелизму", за
"протиклерикала" й за "критика обрядової Церкви"293. Після тієї відповіді, яку в
обороні Шевченка дали єпископу Хомишину два протестантські журнали на
захист Шевченка став й Іван Власовський. У своїй апологетичній статті на цю
тему він, між іншим, писав ось що: "Не знаю, як кому, але мені, коли прочитав
в "Українській проблемі" сторінки про "звихнений" націоналізм Шевченка, що
"чужий здоровим засадам віри й моралі", відразу пригадалася понура фігура о.
Матвія Константиновського, що й відограла трагічну ролю в сумній долі
нашого другого великого земляка, письменника Миколи Гоголя. На щастя,
Шевченко за життя не зазнав критики своєї творчості з погляду безнадійного
аскетизму чи затверділої раціоналістичної догми. Тому його творчість стала
відродженням для українського народу"294.
291Світло (Київ). -1914. - Кн. VІ.
292Хомишин, єп. Григорій // Українська проблема. - 1933. - С. 13-15.
293Див. протестантські офіціози „Віра й наука" (ч. З, 1934 p.) і „Стяг" (ч. З, 1934 р.).
294Гнатюк В. Словінські переклади Шевченкових поезій // Літературно-Наук. Вістник (Львів). 1906. -Кн. V.
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6) Релігійно-апологетична Шевченкіана.
Документальних даних щодо погляду греко-католицького митрополита
барона Яхимовича на Шевченка не маємо. Відомо тільки, що коли поляки в
Галичині зчинили у своїй пресі тривогу з того приводу, що там почав ширитися
культ Шевченка, то митр. Яхимович не піддався натискові поляків, і дозволив
студентам греко-католикам піти до Руської Бесіди" у Львові на шевченківську
академію 1862 р. 295
Не з релігійного, а з літературного становища підходив до творчості
Шевченка словінський католицький священик Йосиф Абрам, коли він
писав: ,Перша у мене книга — це Євангелія, а друга — "Кобзар" Шевченка;
кращого твору за "Гайдамаки" не знаю у світі"296.
Також не з релігійного становища захищав Шевченка Володимир
Дорошенко перед наступом о. Кобилянського (1912 p.). На адресу цього грекокатолицького священика В. Дорошенко писав що його голос — це "голос з
цілком противного табору — голос клерикала-москвофіла старої марки".
"Тільки даремні зусилля чорносотенного батюшки — Шевченко така величина,
що святожерська критика не вдіє вже нічого, бо навіть і християнсько-суспільні
ратоборці вважають за ліпше мати його на своїм боці та намагаються
представити великого поета як свого палладіна 297. Наприклад, А.Луначарський,
російський комуніст, у своїй промові, виголошеній на Шевченківських
роковинах у Парижі 1911 p., вважав за ліпше мати Шевченка "по своїм боці"298.
Навіть І.Власовський, український православний богослов, захищаючи
Шевченка перед осудженням з боку єпископа Хомишина, не з богословської, а
з філософської точки зору підходить до творчості Шевченка, а тому дорікав
єпископу Хомишину за те, що той дивився на світогляд Шевченка крізь призму
богословської доктрини.
За символ загального ставлення до справи відношення Шевченка до
релігії можна вважати ось таку думку українського католицького богослова о. д
—ра Гавриїла Костельника: "Що твори Шевченка помимо великої міри
природного вдохновения не всюди витримують не то релігійну, але й естетичну
критику, — се річ просто людська, ані обнижаюча його ґеніяльність, ані
оправдуюча його запопадливу ненависть. Певно, що безконечно величніший
був би він у своїх творах, якби вони були надприродно вдохновенні, а тим і
неомильні, але ж сеї претензій ніхто розумний до творів світових геніїв ставити
не буде… Часом навіть і справдішнім вдохновеним пророкам вириває мало не
богохульний крик розпуки — на око. Та при предметовій критиці покажеться,
що нема в тих місцях ні тіни богохульства…
"Пієтизмові до сего національного велета повинні ми хоронити єго честь і
від замітів атеїзму і богохульства. А первим кроком до охорони є наставати на
критичну ривізію оригінальних єго текстів. Не є преці нам відоме, що з тими
текстами діялося ще за єго житя, скілько того "шліфу" вкладали в них чужі
295Іван Власовський, „Шевченко в релігійному світлі" (Журн. „За Соборність", ч. 8, 1934., орган Т-ва ім. Петра
Могили. Луцьк).
296Щурат В. Ц.п.
297Дорошенко В. ,Український науковий рух в 1912 р. // Літературно—Науковий Вістник. - Кн. 1. - Львів, 1913.
298Ця промова Луначарського була видана друком у Львові в 1912 році п. н. ,,Великий Народний Поет".

219

руки, ба апокріфи навіть фігурували з єго іменем. Яку ми маємо, приміром,
запоруку, що "Мария" в цілості, що до слова була написана єго рукою?"299.
Після виданого брошурою реферату професора Л.Білецького під
заголовком "Віруючий Шевченко" другою з черги працею на цю тему, що була
випущена в книжковій формі, є вищезгадана монографія митрополита Іларіона
піж назвою "Релігійність Тараса Шевченка".
Як було вже тут сказано, митрополит Іларіон, поставивши завдання
доказати, що Шевченко був релігійною людиною, в основному спирається на
релігійні елементи поетичного стилю Шевченка. На його думку, у творах
атеїста не було б релігійного стилю.
Як о. Г. Костельник, так і митрополит Іларіон каже, що хоч Шевченко в
принципі був релігійною людиною, проте в його світогляді були деякі риси,
яких у нього, як віруючої людини, не повинне б було бути. Ці небажані риси
він відзнаходить переважно в "Дневнику" Шевченка. Але митрлполит Іларіон
винує за це тих російських інтелігентів-атеїстів, вплив яких деякою мірою
прищепився Шевченкові під час його перебування в Петербурзі.
Про такий погляд митрополита Іларіона свідчить його відповідь О.
Острянинові. Намагаючись доказати, що Шевченко був атеїстом, О. Острянин
все таки робить це з таким застереженням: "Треба зазначити, що атеїстичні
погляди Т. Шевченка певною мірою обмежені".300
У відповідь на це митрополит Іларіон каже: ,,Отож то й є! Обмежені
тільки на те, чого Шевченко набув від "старшого брата" (від росіян, — Ю.М.Л.) в Петербурзі! Оце був вплив російський!"301
Дехто вважає, що ще й тепер членові Церкви не слід оправдувати Т.
Шевченка за написання "Марії". Можливо, що саме так думав автор статті під
заголовком "Шевченкова Марія", коли він (українець-католик) волів про всякий
випадок підписатися під нею ініціалами ("М.Л."), а не повним прізвищем. А
шкода, бо ж його твердження (хоча воно в нього не певне) щодо походження
матеріалу (чи "творива"), з якого створена ця поема, є не тільки цікаве, але й
важливе. "Цьому творові відносно мало приділяють в нас уваги, чи скоріше
обминають його, а то й навіть ставлять до списку непобажаної лектури", - пише
він про "Марію" Шевченка. "Причина такого трактування "Марії" лежить у
тому, що Шевченко в передаванні заторкнених у поемі подій вийшов поза
рамці канонічних джерел і використав апокрифічний матеріал, чи ж то пішов за
власною інтуїцією. Це саме дає підставу церковним чинникам займати щодо
"Марії" негативне становище. Така постава, на нашу думку, є
несправедливою…".
Першу спробу аналізи Шевченкової "Марії" зробив митрополит Іларіон.
Він стверджує факт, що сцена благовіщення в поемі "Марія" незгідна з
канонічними (євангельськими) джерелами інформації про цю справу. Не
вживаючи слова "апокриф", митрополит Іларіон каже, що для описання
благовіщення "Шевченко, на превеликий жаль, не взяв євангельського опису, а
299Стаття „Думки щодо „атеїзму" Шевченка" // Нива (Львів). - 1914. - 15 березня.
300Стаття „Думки щодо атеїзму Шевченка" // Нива (Львів).- 1914. - 15 березня. - С. 99.
301„Шевченкова „Марія" М.Л. // Гомін України. - 1959. - Ч. З (70). - Ц. п., с. 86.
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взяв другий, який, правда, також здавна існує в церковних переказах і в
іконографії: ніби Благовіщення відбулося біля криниці, біля джерела' 302.
Ця заувага митрополита Іларіона, звичайно, цілком оправдана. До цього
можна ще додати той факт, що в Україні з давніх-давен цей другий
(неєвангельський, отже скажімо виразно — апокрифічний) опис благовіщення
був спопуляризований з давніх давен. І навить у Софійському соборі в Києві
тема однієї із фресок ґрунтувалася саме на цьому апокрифі.
Крім авторїв-атеїстів, які посуджують Тараса Шевченка в ,,атеїзмі", ніхто
інший не вважав за необхідне вказати на той факт, що в Шевченка є ось такі
вислови:
,,Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю!"
("Сон. — "Гори мої високії")
"Як понесе з України
У синє море кров ворожу, отоді я
І лани, і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
молитися. А до того —Я не знаю Бога!' ("Заповіт")"303
З тих дослідників, які ставили собі завдання доказати, що Шевченко був
віруючий, тільки митрополит Іларіон не пропустив цього факту. Та він згадав
лиш один з цих двох Шевченкових висловів, а саме — вислів: "Я не знаю
Бога!".
Але митрополит Іларіон не вірить, щоб Шевченко міг таке написати. Бо ж
коли людина є віруючою, то з її боку було б нелогічно заявляти: "Я не знаю
Бога!". "Хтось невідомий вставив у Шевченків вірш "я не знаю Бога". І вийшла
нісенітниця", пише митрополит Іларіон304.
Закінчення. Розмежування культу Кобзаря.
Підписаний ініціялами ("П.Д.") автор статті "Релігійно-етичний світогляд
Т. Шевченка" пише ось що: "Про світогляд Шевченка, найбільшого поета —
духового вождя і вчителя українського народу багато писали, сперечались і
сперечаються. Його думками хотіли б підперти ту або іншу з сучасних
ідеологій, або й суто політичних позицій. Це свідчить про багатогранність і
велику силу Шевченкового творчого генія, що не може пристосуватися до
буденної ідеології людського загалу...".
Ця заувага, звичайно, є цілком правильною. Але для уточнення можна б
сказати, що з боку церковних сфер тепер уже немає засудження Шевченка в
302На тему обох цих висловів я написав невеличку статтю, що була надрукована в календарі „Рідна Нива" 1950
на рік у Вінніпезі.
303Цит. праця. - С. 68.
304„Релігійно-етичний світогляд Т.Шевченка". П.Д. // Церковный Вестник. Орган Православной Церкви в
Польше. Издательство Варшавской Православной Митрополии. - 1958. - Январь-февраль.
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"богохульстві", або й навіть в "атеїзмі".
Культ Шевченка ширився дуже скоро. І тепер він уже осягнув той рівень,
що його культ може осягнути. Лінією розмежування цього культу на дві
протилежні сфери є та лінія, що проходить між атеїстами і фідеїстами
(віруючими). У зв'язку з цим слід підкреслити ось такий погляд митрополита
Іларіона: "Шевченкова ідеологія, висловлена в його писаннях, незабаром стала
ідеологією всього українського народу. Шевченко ясно показав усій Україні, як
їй належить жити, про що їй треба думати, і Україна Шевченкову ідеологію
сприйняла всією душею. І в цьому, власне, головна сила Шевченка як
українського поета. Він став правдивим пророком України. Шевченко вказав
Україні всенаціональну українську Правду. А Христос про таку Правду сказав:
"Пізнаєте Правду, і Правда визволить вас!" (Ів. 8 :32). І Церква, і народ щорічно
святкують тепер пам'ять свого великого Пророка велелюдними академіями та
Молебнями. На Шевченкові повно справдилось: "Служити народові, то
служити Богові". Він чесно служив своєму народові, а тим самим служив і
Богові! Горів і кипів, але служив водночас і Господеві305.
Один з українських національних і католицьких діячів, д-р Д. Бучинський,
висловив думку й почування великої більшості віруючих українців, коли він
вважав Шевченка "правдивим пророком Божим"306.
Коли йдеться про справу відношення Шевченка до релігії, то в цьому
аспекті теперішня Шевченкіяна є повністю апологетична. Є вона такою і серед
атеїстів, які намагаються доказати, що Шевченко не був віруючим; і є вона
такою серед фідеїстів (віруючих), які намагаються доказати, що Шевченко був
віруючим. Сам факт конфлікту між цими двома таборами свідчить, що
універсального типу наукової праці, автор якої мав би всебічно й з допомогою
плюралістичної (багатогранної) методології дослідити справу відношення
Шевченка до релігії, у нас ще немає.
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3. До мети й методів дослідження мови творів Тараса Шевченка
(на матеріалі мовних квазі-пометеїзмів)
1) Стан предмета в минулому й сучасному. Історія дослідження мови
творів Тараса Шевченка повинна б бути предметом спеціальної розвідки. Гурт
цих фактів, які тут відмічаються, служить не як предмет сам собою, а лише як
ілюстративний матеріал для іншої теми, що подана у заголовку.
Як на теперішній стан відомостей, доступних авторові цієї статті, не є
відомим якийсь раніший словник мови творів Шевченка, крім того, що уклав
Нестор Літописець (псевдонім) під заголовком "Словничок Шевченкової мови",
виданий у Миколаєві в 1916 pоці, і цього ж автора "Українсько-руський
словник до "Кобзаря" Шевченка", виданий у Херсоні в 1917 році. Ці інформації
подані в шевченкознавчій бібліографії, що її зладив М.Плевако ("Статті й
розвідки". — Нью-Йорк — Париж, 1961). В. Дорошенко інформує: "Пам'ятаю,
що в 1918 році появився в Києві словничок поетичної Шевченкової мови,
складений, здається, чи не покійним Максимом Гехтером; але це була маленька
брошурка, що не вичерпувала мовного фонду "Кобзаря" (В.Дорошенко в
рецензії на "Словника Шевченкової мови" митрополита Іларіона під заголовком
"Недороблена праця". - Журнал "Сучасність". Мюнхен, 5 (17) травень 1961).
В Україні в 1951 році видано спільну працю В.Ващенка й П.Петрової під
заголовком "Шевченкова мова. Словопокажчик до поезій Т.Г. Шевченка". У
Канаді в 1961 році митрополит Іларіон (Огієнко) видав "Граматичностилістичний словник Шевченкової мови".
Усі вищезгадані словники мовних засобів творчості Шевченка (між ними
найновішим є словник митрополита Іларіона) щодо своєї мети складені на
статистично-описових, тобто формалістичних принципах. Вони обмежуються
твердженням лише самого того факту, які слова Шевченко вжив у своїх творах,
При цьому всі вони обмежені майже "Кобзарем". Але ні один з них не
обхоплює собою всього лексичного фонду Шевченкових творів, ні один з них
не дотримався формально-методологічних канонів побудови такого типу
словника (поетичної мови).
Коли йдеться про наукові вимоги в укладанні такого словника, то на
досьогочасні хиби в цій справі звернув увагу Г. Ващенко у своїй статті під
заголовком "Про будову словника Шевченкової мови" (Див. сторінки 204-211 у
"Збірнику 9-ї Шевченківської конференції". - Київ, 1961).
В. Дорошенко (у вищезгаданій рецензії) підтримує відмічені Ващенком
формально-методологічні принципи укладення такого словника (а з цими
принципами не погодитися не можна, бо вони є продуктом тривалих
експериментів, відтак в основному прийнятих в науці). Крім цього, В.
Дорошенко від себе додає ще таку вимогу (самозрозуміло - необхідну):
"Склавши такий словник, можна б до нього додати статтю про особливості
граматики Шевченкової мови і характеристику її багатства та стилю".
Ця заувага важлива, бо ж досі ще немає ані праці на тему граматичних,
ані стилістичних притаманностей мови творів Т. Шевченка; тобто, мовознавча
ланка шевченкіяни поки-що обмежується лише статистичною лексикографією
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(і то неповною). Такі додатки до словника, як "граматично-стилістичний", що в
декого фігурують у заголовку, щодо стилістики не мають жодного для себе
покриття в тексті словника, а "граматика" обмежується лише декотрими
фактами морфології, переважно відмінків.
Відтак, покищо не існує не тільки мовознавство (як цілість) шевченкіяни,
але й не маємо навіть уже хоч би такого статистично-описового словника
мовних засобів творів Шевченка, який обхоплював би собою і повний
лексичний фонд тих творів, а також був би побудований на строгих принципах
наукової формальної методології.
О. Білецький на вищезгаданій "Дев'ятій Шевченківській конференції" в
Києві наголосив на такому факті: "Щороку Інститут мовознавства ім. О. О.
Потебні АН УРСР обіцяє видати великий словник поетичної мови автора
"Кобзаря". Тим часом видання словника мови Пушкіна (справа більш складна
за кількістю матеріалу) вже закінчується. А словником Шевченка нас тільки
дразнять, і дразнять даремно" (Білецький О. Завдання і перспективи вивчення
Тараса Шевченка // Збірник 9-ї Шевченківської конференції. - К., 1961. - С. 23).
Вищеподані інформації далеко не вистачальні для справи самої історії
мовознавства шевченкіяни як такої, але вони повністю вистачають для
засавідчення того факту, який є темою цієї статті: всі без винятку автори писань
на тему мови Шевченка обмежуються вивченням мови творів Шевченка лише
для самої мови, як мети самої собою, тобто як "мова для мови". Відтак при
цьому принципово не ставиться питання про таке дослідження мовних
особливостей у Шевченка, яке було б не метою самою в собі, а було б воно
лише одним із засобів для пізнання Шевченкового єства як цілісності.
2) Народна мова й граматика. Мова творів Шевченка в основному є
народна. Точніше кажучи, лише "народна" мова є автентичною українською
мовою, а літературна мова такою не була й не є. Вона значною мірою є
спотвореною в самих своїх основах: у звучні і складні, не кажучи вже про
величезну засміченість її словництва чужими впливами. Усе ж таки в нас
підходять до мови творів Шевченка (тобто до народної мови) з мірилом норм
теперішньої літературної мови. В цьому дзеркалі (крізь призму норм
літературної мови) бачать те, чого в ній немає, а не бачать того, що в ній є.
Серед українських мовознавців загально існує погляд, що мова
Шевченкових творів стала основою теперішньої української літературної мови.
Саме тому до мови творів Шевченка підходять з метою практичних потреб,
цебто з тим, щоб на мові творів Шевченка навчатися української літературної
мови. І коли, наприклад, у Шевченка знаходять слово "знати", то ні один з
досьогочасних авторів словника мови творів Шевченка не вважає потрібним
шукати тут проблеми, бо ж у теперішній літературній українській мові слово
"знати" має тільки одне значення: "мати знання". У дійсності ж це слово в
Шевченка має більше, ніж одне, значень. Отже, той, хто захотів би
досліджувати світогляд Шевченка, і користувався б при цьому такими
вказівками мовознавців, то, очевидно, декотрі слова в Шевченка він зрозумів би
неправильно, а тим самим він не зрозумів би певної думки у Шевченка.
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Чим далі ми рухаємося в цьому, то справа стає все складнішою.
Мовознавці підкреслюють "народний" характер складні в Шевченка. "Дух мови
— це її складня та фразеологія", — писала О.Курило (у передмові до праці
"Уваги до сучасної української літературної мови"), і це, безперечно, правда, —
з тим застереженням, що сюди треба включити й українську звучню.
Правду також, там таки, сказала О. Курило, що "цей дух у сучасній
українській літературній мові підганяється під дух російської літературної
мови", тобто під дух російської складні й фразеології (і додаймо: звучні). Але
при цьому треба мати на увазі, що всі без винятку граматики, а вже особливо
складня тих граматик, побудовані на штучних основах. Вони подекуди
суперечать духові народної (тобто етнічно-оригінальної) складні тих мов.
Французька граматика (вона створена в XVII-XVІІІ ст.ст.) постала на
класичних (грецьких і латинських) граматичних принципах, що їх устійнив
Арістотель, але ці граматичні принципи не всюди покриваються з фактами
французької мови. Бо декотрі факти, що наявні в старих грецькій і латинській
мовах, не існують у французькій мові, і навпаки. Тому то Ж.Вандріес каже про
французьку граматику: "Якщо б ті принципи, на яких ми її збудували, були
встановлені кимсь іншим, а не учнями Арістотеля, то французька граматика
була б, безумовно, іншою" (Ж.Вандриес «Язык». Російський переклад 1937 p.,
стор. 92). Звичайно, за такими ж штучними, не завжди підхожими для
московської народної (отже. етнічної) мови. Класичними принципами укладено
й російську граматику. І ці самі класичні (грецькі й латинські) принципи
ввійшли в основу першої граматики української мови (Павловскій Александр.
Грамматика малороссійського наречія. - С.-Петербургъ, 1818).
Тому що складня в мові творів Шевченка більшістю народна, то там є такі
конструкції, що їхній справжній сенс притемнюється, якщо їх інтерпретувати
на критерії синтаксичних категорій граматики української літературної мови. А
коли ж їхній сенс притемнюється, то тим самим неправдиво інтерпретується й
думку Шевченка. Наприклад, у народній мові (відтак й у мові Шевченка) є така
синтаксична конструкція, для якої я створив, провізорично, технічний
термін ,,гіперболічно-припустове речення", якось (у Шевченка): "Полечу до
самого Бога молитися"; "Що прокляну святого Бога"; "За неї душу погублю", і
т. д. Саме така конструкція не відома граматиці української літературної мови.
У мовознавстві немає деяких граматичних категорій, з якими треба
підходити до з'ясування духу декотрих речень і фраз у Шевченка. Тому їх
перекладають згідно з духом синтаксичних схем граматики літературної мови і
в такий спосіб викривлюють декотрі із Шевченкових ідей.
Це означає, що тут є проблема, але в мовознавстві шевченкіяни її не
поставлено. Якщо дехто й говорить про наявність "народної складні" в
Шевченка, то він розуміє це так, що все ж таки, мовляв, різниця між народною
й літературно-граматичною складнею полягає тільки в деяких формальних
різницях, а не в самій суті (синтаксичній семантиці).
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3) Стилістичні квазіпрометеїзми. Ці засоби вислову в Шевченка, що
підкреслені в нижче цитованих фрагментах творів, названі тут стилістичними
"квазіпрометеїзмами".
"Як понесе з України
У сине море
Кров ворожу, от тоді я
і лани, і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися,
а до того — Я не знаю Бога" ("Заповіт").
"Простіть, високії, мені,
Високії і голубії,
Найкращі в світі, найсвятії!
Простіть! Я Богу помолюсь...
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що прокляну святого Бога,
За неї душу погублю". ("Сон").
Ті з українських шевченкознавців, які доказують релігійність Шевченка,
солідарно промовчують ці його заяви: "Я не знаю Бога" і «прокляну святого
Бога". Тому ж що вони промовчують їх, то, очевидно, вони нишком уважають
їх за Шевченкове "богохульство", за прояв "атеїзму". Однак вони воліють не
говорити про це, щоб воно не пошкодило їх проголошуванню Шевченка
релігійним. Інакшим способом годі пояснити їхнє промовчування згаданих
Шевченкових заяв. Промовчування ж того, що цим науковцям не на руку — це
їхня тенденційність, а відтак й ненауковість. (Через обмеження місця мені не
довелося заторкнути справу цього промовчування в курсі огляду праць на тему
відношення Шевченка до віри та відношення церковних авторитетів до
Шевченка, що я в короткій формі зробив у статті "Шевченко й Церква"
(Календар "Рідна Нива" за 1960 рік. — Вінніпег). Звичайно, туди не могла бути
включена праця митрополита Іларіона "Релігійність Шевченка", що вийшла
1964 році у Вінніпезі).
***
Зайво тут з’ясувати той елементарний факт, що прометеїзм — це не
атеїзм. Прометеїзм — це таке явище, коли людина вірує в існування Бога, але
вважає, що в даному випадку Бог поступив "несправедливо". Саме тому така
людина бунтується проти Бога, чинячи це в ім'я якихсь земних ідеалів високого
типу.
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Адам Міцкевич, найбільший польський поет і один з найбільших поетів
людства, — людина глибоко віруюча, містик, в один момент був прометеїстом.
Коли царсько-російська влада жорстоко переслідувала польських патріотів, то
Міцкевич не міг стерпіти того, що Бог "байдуже" дивиться на володіння зла, а
тому назвав Бога "царем" у сенсі деспота-тирана у драмі "Дзяди" (тобто
"Проводи" чи "Могилки").
Шевченко не прометеїст, бо він не вбачає в Богові "недосконалості", а
відтак й не засуджує його. Навпаки, він визнає Бога святим, а засуджує при
цьому самого себе за те, що у своїй любові до земного об'єкту, яким є Україна,
він посуваєтьсятнадто задалеко — аж до гріха (коли стає готовим за Україну
"проклясти святого Бога"), а тому заздалегідь благає прощення в Бога.
Ці Шевченкові вислови, коли їх брати формально і впрямому розумінні,
звучать як наближені до типу прометеїстичних, отже тому я їх називаю
"квазіпрометеїзмами", але не в сенсі ідеї, а тільки в сенсі їхньої
мовностилістичної форми.
4) Теодицея. Шевченко каже, що коли Україна буде звільнена від ворогів,
то тоді він полине до самого Бога молитися, "а до того (поки це відбувається —
Ю.М-Л) я не знаю Бога". У народній мові вислів "не знаю" означає: "не визнаю,
"не хочу визнавати", "зрікаюся" лише тоді, коли при ньому стоїть слово "знать":
"Я тебе знать не знаю!" У Шевченка ж є лише "не знаю". Однак Шевченко таки
знає Бога, тобто знає про його існування, яке він визнає, і знає ім'я Бога. Що ж
те "не знаю" означає?
Коли переглянемо всі словники мови творів Шевченка, включно з
найновішим словником митрополита Іларіона (та з узглядненням навіть тих
доповнень, які подав В. Дорошенко у своїй рецензії на словника митрополита
Іларіона), то ніде не знайдемо дієслова "розуміти". Це цілком ясно: бо в
"Кобзарі" не вживається цього дієслова. Роль дієслова "розуміти" в "Кобзарі"
виконує дієслово "знати", що, залежно від потреби, вживається тут у двоякому
значенні: "мати знання" і "розуміти".
Дієслова "уміти" й "розуміти" колись були однозначними: "уміти" від
"ум", "розуміти" від "розум", а "ум" і "розум" — це те саме. Коли ж "уміти" й
"розуміти" — це колись було те саме, а "уміти" й "знати" — це також було те
саме, то це значить, що "знати" й "розуміти" колись мали спільне значення. У
літописі з XI ст. "Повість врем’яних літ" дієприкметник "розумывий" означає
"знаючий" (Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языкає Т. ІІІ. - Стор. 52).
У польській літературній мові ще під кінець XIX ст.(а в народній й досі)
дієслова znac, wiedziec, umiee, rozumiec іноді вживаються як синоніми
(Миклошичъ Ф. Краткій словарь славянскихъ языковъ. - С. Петербургъ,
Москва, Въна. - 1885).
В ітеративних народних фразах типу "І нащо, і пощо" обидва ці слова
вживаються синонімно, подібно тому, як у народній ітеративній фразі Марка
Вовчка (Народні оповідання. - Т. II. - С.-Петербург, 1862. - Стор. 18): "Так мені
сталося наче я дитина мала: не розумію нічого, не знаю, не пам’ятаю".
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Дієслово "розуміти" в давнішій народній мові було не частим, але в
деяких говірках загубило свій етимон, внаслідок чого його форма піддалася
перекрученій переставні: "мазуріти" (Крем'янеччина на Волині, тепер
Тернопільської області).
Оцей коротенький відхил цього розділу в сторону мовознавства свідчить,
що авторам словника мови Шевченкових творів таки треба було б з'ясувати
дієслово "знати" в Шевченка. Подібних проблем в лексиці Шевченка є більше.
***
Поки Україна не буде звільненою від ворогів, доти, каже Шевченко, "Я не
знаю Бога", тобто: доти "не розумію Бога", "не можу збагнути Божого
Промислу". Чи, коли хтось каже, що він не може збагнути Божого Промислу,
— чи є це єресь? — це вже справа богословія. Але в ньому це питання не
поставлене взагалі.
У Шевченка ж факт нерозуміння єства Бога не безумовне, а умовне,
тобто: як довго Україна поневолена ворогами, так довго Шевченко не може
зрозуміти Божого Промислу. Бо як зрозуміти факт свобідного володіння зла у
світі, яким править Бог? Це в філософії одна з основних проблем теодицеї,
тобто справи відношення між Божою волею і Божим розумом та законами Його
розуму вічними, універсальними, абсолютними законами, що кермують у
Всесвіті добром, правдою і справедливістю, але чи також і злом?
Між провідними філософами й теологами (навіть між тими, що
канонізовані) в цій справі є розбіжність думок (наприклад, у цій справі погляди
Ляйбніца й св. Томи Аквінського суперечать поглядам Декарта, Дунса Скота,
Тертуліана, давніших єзуїтів і т. д.).
Іван Франко найбільше з-поміж усіх українських письменниківмислителів цікавився проблемами теодицеї. Так, зокрема, в поемі "Іван
Вишенський" він представив цю проблему коротко й наглядно: печері
схимника Івана Вишенського на Афоні павук душить муху. Старець Іван
Вишенський відрухово обурився, але вмить нагадався, що так мусить бути, бо
така воля Божа, щоб павук кормився мухою, і погодився з тим, бо ж законам
Божим не вільно суперечити за жодних передумов. Цей світогляд Івана
Вишенського в поемі Франка є репрезентативним і типовим для українського
народу. Український народ створив таку мудрість: "Бог не злізе з неба києм
бити", — бити грішників, які чинять зло, — в них бо є вільна воля на Землі, але
Бог покарає їх по смерті. Звичайно, Шевченко виховався саме в такому
світогляді селянства.
Бачучи ж зло на Землі (знущання ворогів над українським народом), він
обмежився лиш заявою, що тут він не може збагнути Промислу Божого.
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5) Гіперболічно-припустові синтасичні конструкції. Лише в самих тих
невеличких фрагментах Шевченкових творів, що цитовані вище, є аж три такі
українські народні синтасичні конструкції, яких не знає граматика української
літературної мови, і які я означив провізорично створеним тут технічним
терміном, "гіперболічно-припустове речення". Ось вони: "Полину до самого
Бога молитися", "Прокляну святого Бога", "За неї душу погублю".
Цей тип речення полягає в поєднанні двох принципів - естетичного й
раціоналістичного (конкретніше - логістичного). Естетичний принцип — це тут
гіперболізм, і то абсолютний, тобто наявне крайнє переборщення, як
стилістична фігура. (Гіпербола — це мистецьке переборщення безнаміру
вводити в оману). Раціоналістичний (логістичний) принцип — це тут замір
(постанова), виражений дієсловом у майбутньому часі. Обидва ці принципи
(естетичний і раціоналістичний) причиново пов'язані, залежні один від одного;
якщо один з цих принципів є нереальним, то й другий стає нереальним.
Наприклад: "молитися" — це принцип реальний (раціоналістичний), а
"полину до самого Бога" — принцип естетичний, тут — абсолютна гіпербола,
відтак - це утопія. А тому що "молитися" тут залежить від "полечу до самого
Бога" (що є нереальним), то в даному випадкові й "молитися" також є
нереальним, неможливим. І хоч мовлянин це знає, але вживає такого типу
речення виключно задля стилістичних потреб.
"Прокляну святого Бога" — приклад цього самого типу речення, що й
"Полину до самого Бога молитися". Прикметник "святий" (Бог) стверджує
Шевченкове вірення в Бога, а відтак й сповідування Його як святого. Вірування
ж у Бога не дозволяє проклинати його. На реальних принципах тут основані
обидва складники речення: 1) "прокляну" і 2) "святого Бога", — бо ж коли взяти
кожен з них окремо, то 1. можливо проклинати Бога (коли хто вважає Його
"недосконалим" (як це є в прометеїстів) і 2. можливо вірувати в Бога. Але не
може здійснити обидвох цих дій разом той, хто вважає Бога святим, бо ж
логічно не можливо здійснити того, що б і вважати Бога святим, тобто
досконалим, а одночасно проклинати Його за "недосконалість". Це був би
парадокс, і ця парадоксальність є тут абсолютною гіперболою, що автоматично
унеможливлює "замір" проклясти Бога. Ужиття ж гіперболи свідчить, що в
автора немає наміру проклинати Його.
У мові українського народу гіперболічно-припустове речення, як один із
засобів стилістики, — це звичайне, щоденне явище. Наприклад, жінка,
притуляючи до себе дитятко, ніжно каже: "Я так тебе люблю, що десь би
задушила" (Крем'янеччина). Очевидно, в неї немає наміру душити дитинку з
любові. Тут припустовість ("десь би задушила") виражена своєю автентичною
формою, а не майбутнім часом, та ще й в доконаному аспекті ("задушу"), як у
реченнях: "Полину до самого Бога", "Прокляну святого Бога"; але зате ж цей
останній тип стилістично сильніший, бо він дає більшу злуду "реальності", —
подібно, як у реченні "душу й тіло ми положим за нашу свободу" (отже, не
"положили б", а "положим"). Знову ж у реченні "За ті карі очі душу я б віддав"
(пісня "Взяв би я бандуру") вислів стилістично слабший, бо сказано не
"віддам",а "віддав би".
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У синтаксичній стилістиці української народної мови взагалі залюбки
"віддають душу" свою, власне не тіло, а таки душу, хоч, щоправда, ці з наших
мовознавців, які іноді займаються словом "душа" в філологічному аспекті,
твердять, що в тих випадках, де говориться про "положення
(самопожертвування) душі", слово "душа" завжди означає лише життя. Відтак о
тіло, а не душу. Однак воно не завжди так, про що свідчить Гімн "Ще не вмерла
Україна" словами: "Душу й тіло ми положим". У Шевченка: "Пішла б же
утопилась, — жаль душу згубити". Слова "душа" вжите в спіритуальнму
значенні, а не в сенсі життя-тіло. Самогубство — це гріх, і душа за це буде
покарана ("згублена"). Тут жаль не тіла-життя, а жаль душі.
Якщо б в українському Гімні речення "Душу й тіло ми положим" не було
гіперболічно-припустовим, тобто не було лише поетичною фігурою, то
християни не могли б цей Гімн співати, бо ж християнство забороняє "класти
душу свою", тобто свідомо занапащувати її через грішні діла. В Новому Завіті у
фразі "душу покласти за друзів своїх" слово "душа" теологи інтерпретують як
"фізичне життя", бо це слово справді має й таке значення (наприклад, кажуть: у
родині п'ять душ, тобто п'ять осіб; або в назві твору Гоголя "Мертві душі", що
означає: мертві люди).
6) Інтимізація. Вислів "Прокляну святого Бога" навіть у функції
виключно стилістичного засобу декому може видаватися "єретичним" або
принаймні "грубим". Український народ, що відомий своєю традиційною
побожністю, має у своїй фразеології чимало таких фактів, що декому могли б
видаватися "єретичними" чи "вульгарними". Наприклад: "Бог не дитина, що б
слухав дурного галатина", "Бог не злізе з неба києм бити", «Бог - не теля,
бачить звідтіля» і т. п. Це не прояви вульгарності ані тим більше єретизму, а
тільки інтимізація, вислови відчуття безпосередньості відношення до Бога.
В українській народній творчості (приповідки, обрядові пісні, апокрифи,
легенди, народне церковне малярство і т. д.) інтимізація — безпосередній
контакт сфери небесної із земною, так би мовити, "зжитість" людського з
божественним. Це явище загальне й для народу самозрозуміле. Те відчуття
"зжитості" людського з божественним також проявляє себе і в уживанні імені
Бога в мовному стилі чисто земного характеру, як, наприклад, у Шевченковій
поемі "Відьма" циганка каже, що Бога "пани вкрали та в шкатулі у себе
заховали".
Справа інтимізації цікава, а коріння її походження такі ж давні, як і саме
людство та його вірування. Однак ця складна проблема не тільки не
розроблена, але й навіть не поставлена як така в науці.
Закінчення. Вивчати у зв’язках із життям. Едвард Сепір каже, що в
його дослідженнях мови "головною метою є показати, чим є мова, яка її
мінливість у часі й просторі, і яке її відношення до основних людських
інтересів: до проблеми думання, природи її історичного процесу, раси,
культури, мистецтва" (Sapir Edward. Language. An Introduction to the Study of
Speech. - NewYork, 1921. - Р. III).
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Таке досліджування під усіма можливими кутами зору, досліджування
мови не в її штучному відриванні від усіх ділянок життя людини й народу, а в
нерозлучному життєвому й причиновому зв'язку з ними в минулому й
сучасному, — це єдина правдива, а тому й єдина наукова метода (що її дехто
називає плюралістичною).
Цією самою - і тільки нею, а не іншою - методою треба користуватися й
при досліджуванні мови творів Шевченка. Коли хто до неї підходить лише з
однієї точки зору — чи то лише з доктриною марксизму, чи з доктриною
церковною - то це підхід не науковий. Саме тому таке "досліджування" не може
розкрити нам дійсної сутності мови творів Шевченка, а тим самим і природи
його творчої духовності.
4. Потреби Української Гоголіяни
Літературна спадщина Миколи Гоголя стала вже загальнолюдською
цінністю, а сам він зарахований до духових велетнів світу як творень вартостей
вселюдського та вічного значення. І коли весь культурний світ вшановує його
пам'ять у ті чи інші роковини його смерті, то треба сподіватися, що в його
творчості шукатимуть і знаходитимуть передусім ті риси, що можуть бути
виабстраговані від Гоголевої епохи, риси та середовища, й узагальнені для
кожного часу і простору.
Ясна річ, що така — піднесена до космополітичної категорії — Гоголіяна
йтиме по лінії відривання від цих усіх пов'язаних з нею понять, які будуть
видаватися підрядними. До таких "підрядних" понять, очевидно,
зараховуватимуть і національний фактор в Гоголіяні, тобто проблему
походження і національної приналежності Гоголя, як також його до цього
фактору самовідношення. Одначе не може бути сумніву в тому, що
космополітична Гоголіяна не тільки не передасть нам повноти предмету, але й
не може претендувати на це. Бо як довго на практиці не можливо відмежувати
фактор людського взагалфі від національного, так довго не можна буде ні
вияснити, ні збагнути фактор людського без врахування національного і
навпаки. Тому надто виабстрагуваною, теоретичною та однобокою стає
космополітична Гоголіяна, але не менше саме це загрожує також Гоголіяні
чисто національній.
Дедалі менше світ цікавиться національним аспектом у своїх
дослідженнях Гоголя. Тому українська наука, хоч вона й взялася розробляти
національну проблему в Гоголіяні з чисто власних (патріотичних) мотивів, у
наслідку, сказати б, проти власної волі, частково доповнить космополітичну
Гоголіяну.
З огляду на агресію сильніших сусідів на українську культуру та
анектування її, наша наука — як піонер тієї культури та її захисник — в такій
ситуації, в якій ми існуємо, в ситуації підбитого народу, мусить дбати перш за
все про свої патріотичні завдання, про завдання, так би мовити, першої
потреби. Ми маємо право та обов'язок під цим кутом підходити також до
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Гоголіяни. Першою потребою української Гоголіяни є зайнятися питанням
"широкого вжитку" — питанням, що живо хвилює наш загал та й часто так чи
інакше цим загалом, самотужки вирішується. Ці масово-популярні погляди
одначе, не зважаючи на їх щирість та добру волю, найчастіше — як і очікувати
— скрайньо суб'єктивні. Крім того, вони відзеркалюють не відношення Гоголя
до українства, а тільки відношення українців до Гоголя.
Як бачимо, популярна Гоголіяна сильно затяжіла вже також на самих
зародках Гоголіяни наукової, де щораз більше присвячується місця відношенню
українців (а особливо сучасних) до Гоголя, ніж ставленню Гоголя до
українства.
Космополітична Гоголіяна не матиме довіри до національної тому, що не
може погодитися з фактом, що ця остання могла б не бути скрайньо
суб'єктивною. Практика дійсно виказала, що національний критерій переважно
буває аж надто суб'єктивний, а це не сприяє його суворій науковості. Так є, але
так бути не мусить і цього можна уникнути.
Українська Гоголіяна буде науковою, а відтак і корисною для нас й для
світу тільки тоді, коли буде безсторонньою.
Маємо два головні фактори, що зумовлюють цю об'єктивну та єдинонаукову методу дослідження, а це: 1) висвітлювання Гоголя не світлом наших
часів, а тільки світлом його епохи, та 2) підхід до Гоголя не тільки як до
українця, але також і як до людини.
Гоголь — геній. Крім того, він належить до геніїв з особливо складною
духовістю. Як такий, він мав усі підстави передбачувати, що — як сказав він —
його ніхто ніколи не збагне. Що більше, Гоголь сам себе ледве чи розумів, і це
мусимо мати на увазі. До Гоголя треба підходити як до людини - українця генія, а це накладає на нашу Гоголіяну дуже важке завдання. Коли Гоголяукраїнця не можна виймати з рамок його епохи та вкладати в рамки іншого
духу наших часів, то Гоголя-людину з її незмінністю в часі й просторі не можна
трактувати просто, поверхово, механічно.
Українська Гоголіяна має до висвітлення насамперед ці два факти в
Гоголя: І) писання виключно російською мовою та 2) вагання в національному
самовизначенні між двома бігунами - українським і російським.
Розуміється, саме віднотування цих фактів наукових аспірацій мати не
може, як також саме засудження цих фактів по лінії формальній не являє собою
наукове дослідження. Усе це дало б собою тільки "суд над поетом" (і то суд
несправедливий) та й щодо процедури — навіть неправний, бо він не вникає в
мотиви такого, а не іншого "поступування" письменника, не бере на увагу
зовнішніх і внутрішніх спонук, що стимулували його світогляд.
Всіляко з’ясовують ті причини, які спонукали Гоголя писати тільки поросійському. Одні, як напртклад Ґ. Брандес, у кінці ХІХ століття
заспокоювалися відзначенням, що за часів Гоголя українська мова була
переслідувана й морально (публичною опінією більшості освічених верств
російських та українських) та офіційно (урядово), і що Гоголів батько, хоч і
виховував сина на українській традиції, радив йому писати тільки поросійському. Інші, зокрема Тарас Шевченко, догадуються, що Гоголь залякався
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цієї публичної опінії, а особливо росіян (між ними ж певне Вісаріон
Бєлінського особливо), і що, крім того, він, тримаючись заскорузлого й
непатріотичного "панства", гордував українським (та й не тільки українським)
простолюддям і його (народною) мовою. А гордування простолюддя, на думку
Шевченка, виникало з того, що пани пізнали маси тільки з гіршого боку, а їх
чеснот не добачували. Крім того, й за ці гірші риси самі ж пани відповідальні.
Зрештою Шевченко — не зовсім вдоволений своїми здогадками — каже, що,
можливо, ще були якісь причини, що спонукали Гоголя писати по-російському,
але він їх не знає. Тим самим Шевченко вказує нам на потребу та можливість
шукати цього "ще щось", що кинуло Гоголя в обійми виключно російської
мови.
Є багато даних думати, що це "щось" відіграло тут найбільшу роль, але
водночас не змогло зосередити на собі уваги дослідників, йдеться про те, що
гоголіяна ще далеко не вичерпала всього змісту особливості Гоголя в своїх
дослідженнях, а особливо психології Гоголя найменше таланить стати
предметом досліджень. І коли було це загадкове "щось", що поставило Гоголя в
таку ситуацію, в якій його бачать як того, що попав сам із собою в колізію у
своїх відношеннях до українства, то правдоподібно була ним особлива вдача
Гоголя.
Гоголь — худорляво-тонкої будови тіла (лєптозом) — мав темперамент
шіцітиміка, а відтак був людиною відчуженою від суспільного життя,
замкненою в собі, сповненою аристократизму духу, рішучістю, послідовністю,
ідеалізмом, фанатизмом тощо. Як мистець, він не міг бути іншим, як тільки
романтиком, а в релігії - містиком, надмірним естетом (гіперестетизм) і т. д.
Чи не в цій його вдачі треба шукати причини в нього того явища, яке
називають балансуванням між українством та російством?
Бо коли б дійсно діяли в першу чергу мотиви психологічні, то ми були б
далекі від правди, інкримінуючи Гоголеві всілякі "премедитовані" національнополітичні спекуляції в роді "свідомої зради свого народу задля лакомства
нещадного", ідею "всеруськості", вилитої в концепцію "єдинонеділимства" по
лінії мнимого генетичного ототожнення українців з росіянами, — і взагалі на
зразок усього того, що ми сьогодні називаємо свідомою чи несвідомою зрадою
свого народу. Ледве чи саме з таким трафаретом можна підходити до Гоголя.
Як відомо, Шевченко Гоголя ніде й ніколи зрадником не назвав. Навпаки,
він мав його за українського патріота, хоч і докоряв йому за писання
російською мовою. Але цього факту не ототожнював із фактом зради свого
народу або якогось переходу на сторону росіян. Шевченко розрізняв ідею мови
та ідею національного переконання. Власне, знаючи українські переконання
Гоголя, Шевченко тим більше дивувався, що він усе ж таки писав поросійському і не міг собі цю непослідовність з’ясувати.
А Гоголь не тільки що писав по-російському, але й також мову
Шевченкових творів назвав такою, що "дьогтем тхне". Чи цим він
заманіфестував свою нехіть до українства взагалі, і чи зробив це зі становища
людини, яка, скажемо, вважала себе з переконання росіянином?
Братися обґрунтовувати такий здогад було б досить рисковно. Для нас
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сьогодні категорії російства та московства — однозначні. Треба було б
натомість прослідити, чи такого, як і ми, погляду був й Гоголь. Бо ж,
виховавшись в Україні, де для росіян, як окремого народу, та його етнічної
території існували назви Московщина, москаль, московка, московський т. д.,
Гоголь через протиставлення до цього етнічного принципу міг мати окреме від
московської інтелігенції розуміння категорії російства. а саме — розуміння
державне, а не національне. Вживаючи слів росіяний, руський і т. д., він не
конче мусів вважати їх за однозначні зо словами москаль, московський.
У такому разі його вагання — несвідомість, яка в нього душа: українська
чи "російська", не могло б бути перекладене на мову наших сучасних понять;
тоді цілком відпала б проблема мнимого вагання Гоголя між українською та
московською націями, а вийшло б на порядок дня питання відношення
Гоголевого свідомого українства не до московства, а до багатонаціональної
держави, — таке, як маємо у швайцарського, напр., німця чи француза до
Швайцарії. Проте було б рисковно вбачати тут проблему взаємовідношення
між етнічним (українським) патріотизмом та державним ("російським"), як це
бачимо в етнічних груп Канади, де існує в кожної етнічної групи два
патріотизми: племінний (напр, український, англійський, французький і т. д.) та
державний (канадійський).
Гоголя соціологічно-політичні питання, здається, не дуже цікавили.
Відтак вважати його за якогось українсько-російського федераліста модерної
доби було б спрощенням справи. Доцільніше було б вийти зі становища
Гоголевого містицизму та вникнути в тип його релігійних почувань. Як і в
слов'янина Марка Антонія, в українців Івана Вишенського, Г. Сковороди та
інших містиків, в Гоголя була нехіть до модерної цивілізації з її "поступом",
наслідки якого — до речі — бачимо сьогодні. А що носієм тієї цивілізації був
Захід, то й Гоголь відчув нехіть до Заходу й силою відштовху попав в апологію
Сходу, що своєю таємністю (містерією) відповідав Гоголевому містицизмові.
Можливо, під категорією російства він підклав виключно релігійний зміст, а
саме — східне християнство. Остаточною метою тут ледве чи було російське
православ’я, бо воно скоріш було тільки кондуктором до містичного старого
візантизму, в який поринув був свого часу й Іван Вишенський, бувши водночас
і добрим українським патріотом.
Всі ці сугестії відносяться й до досліджень над причиною, що спонукала
Гоголя писати виключно по-російському. Найперше, в нас не досліджено, як
відбився на нашій культурі той переломовий і майже революційний момент
переходу в письменстві із староукраїнської книжної мови на народну. Це була
свого роду важка операція, а тому не слід забувати, що ми могли її перехворіти,
тратячи чимало таланів, а між ними може й Гоголя. Надмірний естет, містик,
суспільний тип, антиматеріаліст і т. д., — Гоголь, очевидно, не мав нахилу
писати жодною народною мовою, і дуже сумнівно, чи він писав би мовою
московського мужика. Відтак, треба розважити, чи бува цей надмірний
естетизм не спонукав злегковажити українську (як і кожну) народну мову в
літературі. Французькі революції з їх визвольними інстинктами мас,
раціоналізмом, матеріалізмом та атеїзмом, як відомо, сильно скріпили в
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Гоголеві його нехіть до будь-яких мас, з рідною включно, а ця нехіть не могла
не поширитися й на їх духовість та на її засоби вислову.
З черги, було б вказаним взяти на увагу ще й те, що поети-містики
виявляють гін до чужої звуковості. Не збуденіла рідність, а чужість звуків мови
є для них атракційною. І не було б дивно, якби Гоголь писав по-російському не
тому, що ця мова може видавалася йому близькою, а навпаки — тому, що
сприймав її як чужу.
Коли Шевченко вважав, що українська мова — це тільки мова народна. І
то до тієї міри, що навіть староукраїнську книжну мову Сковороди він назвав
"московщиною" тільки тому, що вона, не бувши народною, не сприймалася як
рідна й не була синонімом народу, то тим самим синонімом московської нації
була російська ("кацапська") народня мова. Зо своїм поглядом російську мову
з-перед ста літ Шевченко мав би був повне право назвати немосковською, бо ж
вона була наче б штучною, являючи собою "койне", створене на московській
базі. Можливо, що Гоголь мав цю мову не за витвір і власність самих москалів,
а вважав її "космополітичною" мовою освічених верств на Сході, так як свого
часу там була староболгарська мова, а на Заході — латина.
Знаємо, що ідею небуденної мови для вищої сфери духа боронили містики
Вишенський та Сковорода, а містик Гоголь міг мати її в мистецькій творчості.
Оце гурт уваги на тему найближчих завдань української гоголіяни. Вони
ані далеко не вичерпані, ані тим більше не мають на меті повного розв'язання.
Нам йдеться про це, щоб студії над Гоголем поглибити поза кору механічноформального аспекту, бо він кривдить і Гоголя, і нас. Адже не заборона
Гоголеві вступу до історії української літератури тільки й тільки тому, що він
не писав українською мовою — це і є наслідок цього бюрократичного
механіко-формалізму. На цій же підставі й український архитвір "Слово о
полку Ігореві" можна було б зарахувати до болгарської літератури, коли
нехтується українське походження автора, його український патріотизм та
українську ідеологію творів, так як це бачимо в Гоголя, а підноситься, як
мірило всього, одну фактуру, тобто мовні засоби, ірландці, напр., були б
здивовані, як би їм сказали виректися всіх тих письменників, які писали поанглійськи, тобто мовою їхніх ворогів.
Ось тому то за першу букву азбуки нашої Гоголіяни треба вважати
необхідність включити Гоголя до історії української літератури.
5. Філософські методи наукової праці митрополита Іларіона
а. Методологія — невід’ємний елемент наукової діяльності
митрополита Іларіона.
Упорівень до якості й кількості досьогочасного наукового доробку
митрополита Іларіона (в мирі - профессора-доктора Івана Огієнка), про цю його
працю написано дуже мало. Однак, скільки б про це не було написано окремих
статей, то все ж таки постійно буде відчуватися брак однієї, синтетичної праці,
яка б охоплювала собою і всебічно висвітлювала наукову діяльність
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митрополита Іларіона в її цілісності.
Проте ж, коли на питання: «Що створив митрополит Іларіон?» — вже
дано хоч би часткові відповіді, то питання: «Як він це створив, яким
способом?» досі не були порушені взагалі, інакше кажучи, не була заторована
проблема методології його наукової діяльності. А тим часом справа методології
— то невід'ємний елемент основ наукової діяльності митрополита Іларіона.
Авторові цих рядків з особистого досвіду відомо, як на засіданнях
професорської Ради богословського факультету Колегії Св. Андрія митрополит
Іларіон із сентиментам згадував перед своїм товаришем із студентських часів
професором Леонідом Білецьким: "Ми є Вами, Леоніде Тимофійовичу,
проходили добру школу методології!".
Звичайно, обидва ці вчені мали на думці свої студії у відомого професора
В. Паретца в університеті св. Володимира в Києві перед першою світовою
війною. Цей сентимент, віддзеркалений у спогадах про "добру школу
методології" митрополита Іларіона, має свою питому вимову. А втім вона не
абстрактна, бо має своє здійснення в праці. Для прикладу варто було б
послатися на опінію П. Дільса, що в своїй граматиці старослов'янської мови,
цитуючи матеріал, говорить про професора І. Огієнка, що його праці, як
звичайно, дуже багаті на наукові джерела.
Все ж таки зрештою найбільш промовистим доказом є самі таки наукові
праці митрополита Іларіона. Вони побудовані за всіми строгими правилами
формальної методології, як щодо зовнішнього (технічного) укладу матеріалу,
так і щодо внутрішнього — логічного. Тут педантично збережені канони
формальної методології.
А одначе темою цієї статті править справа не формальної, а філософської
методології в науковій діяльності митрополита Іларіона.
б. Мета й методологія наукового дослідження.
Коли уважно приглянутися до наукової діяльності митрополита Іларіона,
то можна зауважити ось такий його підхід до наукової справи. Між питанням:
«Що досліджувати?» і питанням: «Як досліджувати?» існує неодмінне життєве
взаємовідношення, існує закономірний причинний зв'язок: це зв'язок між метою
наукового дослідження і його методою.
У вищесказаному прихована вся сутність цього явища, яке ми називаємо
філософською методологією. Коротше кажучи, філософську методологію
умовно можна означити як пізнання таких способів дослідження, що силою
необхідності ведуть до відкриття правди.
Певні моменти в характері шкільно-освітньої підготовки митрополита
Іларіона до вступу на ниву науково-дослідницької праці свідчать, що ще на
університетській лаві він, як молодий тоді студент Іван Огієнко, правильно
збагнув роль і сутність науково-дослідницької методології, якою якраз і є
філософська методологія. Про це свідчить підготовка його до перекладу Біблії
українською мовою. Коли він, ще як студент, відчув у собі до цієї справи
покликання, зрозумів практичну потребу в такому перекладі й прийняв собі
рішення здійснити його, то почав до цього готуватися відразу ж ще під час
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університетських студій (приблизно біля 1904 року).
Ця підготовка перш за все була методологічною. Видно це з того,що він
не пішов тогочасним традиційним шляхом по лінії найменшого опору, цебто
відмовився перекладати з посередніх, церковно-слов'янських джерел, з якими
міг без особливої праці справитися ще на студентській лаві. Він спеціально,
додатково почав вивчати грецьку і єврейську мови, щоб згодом могти
перекладати Біблію з її оригіналу. Панівна тоді традиційна, т. зв. шкільна
методологія, цебто формальна, сяк чи так пов'язана з класичною логікою
Аристотеля (385-332 до Р.Х.), яка не цікавилася сутністю змісту речей і до
перевірки його не була пристосована, а займалася винятково формою предмета,
— ця методологія силою факту обмежувала перекладачів до дослівного
перекладу із староєврейської та старогрецької мов. При цьому мовознавству
тоді, за часів царсько-російської імперії, ще постійно надавали тон т. зв.
шкільної граматики, цебто мовознавці формалісти, які вважали, що описовонормативна граматика й нормативно правописний словник — це і все
мовознавство і, знову ж таки, тут панувало класичне, традиційне поняття про
мовознавство на основі граматики Аристотеля, цебто формальне мовознавство.
Будь-який інший підхід до мови за мовознавство не вважався. Відтак ідея
вникати в душу мови, в її органічний життєвий і необхідно-причинний зв'язок
із всіми іншими ділянками життя народу, на грунті часу, середовища, побуту,
релігії і т. д., загалом була мовознавцям чужою. Тільки дуже нечисленні
винятки протиставлялися шкільнограматикам (формалістам) і підходили до
мови всебічно, розглядаючи її в дзеркалі всіх можливих сфер життя народу в
минулому й сучасному.
Коли митрополит Іларіон зумисне почав вивчати старогрецьку й
староєврейську мови, то це було продиктоване не лише філологічним
критицизмом, цебто підозрінням, що може всі досьогочасні перекладачі Біблії
на церковнослов'янську та живі мови не точно дотримувалися старогрецьких і
староєврейських словників. Навпаки, це випливало з критичного підходу до
цього відносного поняття про філологічно-формальну "точність", цебто
дослівність перекладу з давніх мов на іншо-національні сучасні мови. Ця
дослівність перекладу в багатьох випадках проявлялася в мертвих перебитках
(кальках): давнє грецьке чи єврейське слово в дослівному перекладі на сучасну
українську мову набуває собі українського звучання, але губить той свій сенс,
що його воно мало в староєврейській чи старогрецькій мовах.
Щоб збагнути значення старих грецьких і єврейських слів у тексті
оригіналу Біблії, треба знати, в якому значенні ці слова й словосполуки були
вжиті — в першому чи другісному, літеральному чи в переносному сенсі і т.д. і
т.д. Відтак треба пізнати дух цих мов, пізнати добу й духа тих часів, коли
тексти Біблії були писані і т.д. Тому то митрополит Іларіон у програмі вивчання
староєврейської і старогрецької мов додатково студіює й археологію, історію,
літературу, побут та ін. цих народів, які цими мовами говорили. Така метода
всебічного висвітлення досліджуваного предмету, а тут — мови, то один із
філософських методів, який дехто називає плюралізмом (всебічністю). Це
означає, що мова розглядається в дзеркалі багатьох ділянок життя даного
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народу: культури, політики, мистецтва, побуту, релігії та ін.
Ось один з прикладів цієї методи. Шкільнограматична, цебто формальнофілологічна метода, вважає, що відношення між окремим словом у тексті і
текстом, як цілістю, вичерпується тим, що це слово вияснює нам дух цього
тексту. Натомість митрополит Іларіон, дякуючи методу плюрализму, вважає,
що не тільки слово уможливлює нам розуміння тексту, а й навпаки — цілісний
текст допомагає нам збагнути деякі особливі слова, що їхнє значення у
вужчому контексті іноді буває неясне.
Наприклад, формально-філологічний напрям, що спирається виключно на
граматиці й словнику, зупинився перед загадкою значення грецького слова
"епіусіос", що його немає в словниках, і його походження та перше й
розвиткове значення, загалом кажучи — етимологія, філологам не відома.
Пробуючи вгадувати значення цього слова за самим принципом його форми
(морфології), вони переклали слово "епіусіос" як "щоденний". Така думка
переважила в латинському світі, цебто в молитві Господній грецьке "артос
епіусіос" перекладають: ,,хліб щоденний", у розумінні матеріального хліба.
Митрополит Іларіон вважає, що вся ідея Нового Завіту, ідея науки Христа
не підтверджує своєю одуховленістю, своїм християнським ідеалізмом такого
згадуваного матеріалістичного значення (хліб — щоденний матеріальний харч).
Підсумовуючи сказане, бачимо, що митрополит Іларіон, готуючись до
перекладу Біблії, щонайперше підготовлявся в методології. Ця його підготова
мала пошуковий характер. Він шукав такої методи, яка допомогла б при
перекладі розкрити нам автентичний зміст Біблії, щоб могла розкрити правду. І
внаслідок цього в 1927 році появилася у Варшаві праця проф. Івана Огіенка
"Методологія перекладу Св. Письма на українську мову". Це одна з дуже
нечисленних, на тему методології перекладу Біблії, праць у світі, а водночас
перша у слов'янських народів праця про науковий переклад Святого Письма.
Тож не можна вважати за якусь несподіванку той факт, що коли її автор
був після І-ої Світової війні запрошений на кафедру Варшавського
університету, то там він викладав, між іншим, і методологію.
в. Правда в світогляді митрополита.
Тут не доведеться ширше говорити про те, що основоположником
філософської методології був Ф.Бекон (1561-1626), переважно своїм твором
"Novum Organum" (Новий Органон). Дарма, що за його часів термін
"філософська методологія" як такий ще не існував. Його праця була на тему
наукової логіки, цебто такою, що займається не самою формою витлумачення
речей, а способами пізнання змісту речей, пізнання правди про них.
Тут наближаємося до центру справи. Саме про це йдеться: філософська
методологія невід'ємно пов'язана з епістемологією (наукою про пізнання).
Із становища нашого сучасного стану знання історії філософії, за перший
трактат її на тему правди вважають твір під назвою "Правда" Протагора (V ст.
перед Н.Хр.). Протагор навчав, що "людина — то мірило всього", цебто:
об'єктивна правда не існує, "правда" — це те, що комусь видається правдивим.
Відтак, скільки різних людей — стільки й різних правд.
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Натомість Сократ (469-399 пер. Н.Хр.) рішуче виступав проти вчення про
відносність (релятивність) правди. Він вважав, що правда існує об'єктивно, як
універсальна, абсолютна категорія, незмінна ні в часі, ні в просторі, як природна й
спільна завжди і всім людям.
Цей самий спір повторився й у модерних часах, коли під кінець XIX й на
початку XX століття в США закоренився був т. зв. прагматизм, що його
започаткував тут С.С. Пірс в 1878 pоці. Він поширився перпеважно під
ідеологічним проводам В.Джемса (1842-1910), який також увважав правду за
відносне явище.
Цей інформативний відступ в історію філософії тут був зроблений тому,
щоб можна було ясніше з'ясувати собі відношення між наукою й цими обома
суперечними філософськими напрямками. Завдання науки подвійне - наукове і
практичне. Наукова мета науки — то відкривання правди. Практичне завдання
науки — використовувати свої здобутки в житті.
Прагматисти кажуть, що "абсолютна правда" — це лиш термін, який не має і
не може мати для себе покриття в дійсності. Цебто правда — це те, що кому в
даний мент корисне.
Коли вчений тримається прагматичного світогляду, то і в науці він за правду
вважає лиш те, що йому в даний момент найвигідніше (утилітаризм). Такий
світогляд веде до кон’юнктурного "торгування правдою" в науці.
Коротше кажучи, коли оцінюємо вченого, то найперше нам треба знати йото
світогляд — його особисту філософію. Якщо мислитель вірить в абсолютну
правду, то це є доказ того, що він у науці працює з метою розкривати правду.
Відтак він і прагне шукати такі методи, за допомогою яких можна правду
розкрити.
Послідовно, коли підходимо до особи митрополита Іларіона як ученого
дослідника, цебто вченого-мислителя, то перш за все нам необхідно
познайомитися з його світоглядом, цебто з його філософією.
Митрополит Іларіон, як і кожен справжній учений (а ним є тільки учениймислитель), має свою особисту філософську систему. Однак з цього боку він
ширшому загалові менше знаний. Митрополит Іларіон, на зразок класичних
мислителів — Сократа, Платона й ін., а також продовжений цієї традиції в Г. С.
Сковороді, викладає свої філософські погляди у художньо-літературній формі. А
втім, коли йдеться про філософів-письменників, то всі вони й у модерних часах
послуговуються літературно-художньою формою різних жанрів.
Певно, коли хто в красному письменстві призвичаєний до безпроблемності
або в ділянці філософії обізнався тільки з трактатами, тому годі знайти правильну
точку виходу в підході до подання філософської мислі в художньо-літературній
формі.
У цій статті я обмежуюся загально-схематичним нарисом філософії
митрополита Іларіона, і то тільки частково — щодо проблеми правди, поскільки
це необхідне для зрозуміння теми про його філософські методи наукової
діяльності. Для цього я послужуся його твором "Народження Людини",
написаним у жанрі філософської містерії.
Митрополит Іларіон знаходиться в становищі ідеалістичного реалізму, цебто
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вважає, що категорія, означена терміном "правда", існує там де є я. Вона існує
реально, має своє самостійне буття, незалежне від людини. Правда існує сама
собою, незалежно від людських поглядів на неї, незалежно від визнання чи
невизнання її людьми.
Правда — не, так би мовити, дійсна дійсність; це дійсність, як річ сама
собою, незалежна від нашої думки про неї. Людина, що стверджує правду — це
права людина, щира, прямолінійна, справедлива. Такий погляд обстоював Сократ.
Такий погляд також з давніх-давен лежить у світогляді українців. В українській
мові, як і в інших мовах слов'янської групи, слово "правда" і слово
"справедливість" походять з одного кореня. Цебто вони виражають ту саму
праідею. Упорівень до старого слова"правда", слово "справедливість" — то вже
пізніший витвір. У предковічній українській народній мові не знаходимо слово
"справедливість" (це вже пізніший літературний вплив). Одне й те саме слово
"правда" в українській народній мові разом означає і 1) дійсну дійсність, і 2)
справедливість. Тому й Т. Шевченко жодного разу не вжив слово
"справедливість", а замість нього вживає тільки слово "правда".
Так ось в українському предковічному світогляді правда і справедливість
невід'ємні одне від одного. Це означає: правда наукова (знання про дійсну
дійсність) і правда етична (справедливе думання, говорения й поведінка) являють
собою єдність. Такий світогляд в Україні застало християнство, що, між іншим,
несло з собою таку ж саму ідеологію.
Усе це треба було утвердити тому, щоб краще з'ясувати собі джерела
світогляду митрополита Іларіона. З одного боку, він — син українського народу,
вийшов з його цільника, з його патріархальних основ — з широких верстов
народу. Саме тому предковічний світогляд українців ще з дохристиянських часів
став органічною частиною духовної особливості його ще з дитячих років. З
другого боку, він, вихований у християнському дусі в сім'ї і в Церкві, знайшов і в
християнстві той самий, що й українсько-народний етнічний світогляд. В них
правда й справедливість — невід'ємні одне від одного.
Для ілюстрації вищепоставлених тверджень тут приведемо цитати з твору
митрополита Іларіона "Народження Людини". Найпершою є цитата, в якій термін
"Правда" означає наукову правду (знання про дійсність). У даному випадку
митрополит Іларіон іронічно виступає проти тих істориків, що відшуковують
правду в історії, "перемальовують її (так як "благословляє" на це італійський
мислитель прагматист Бенедетто Кроче):
"А вся "історія правдива",
Що ніби Правду ріже (говорить) в очі, —
Немов погода та мінлива,
Як настрій автора захоче".
З черги приходить цитата з "Народження Людини", в якій митрополит
Іларіон термін "Правда" вживає в значенні справедливості (добра) як
протиставлення несправедливості (злу). Цебто тут він говорить про правду
етичну:
"Господь — то Правда совершенна,
й немає крихти зла в Ньому. .."
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При цьому цікаво відзначити той факт, що в засобах вислову
вищенаведених думок виступають етно-світоглядові українські елементи. З
українського фолкльору (предковічної народньої творчості), наприклад, маємо
приказку-афоризм: "Правда очі ріже" (або "Правда очі коле"). Відтак, нечесна
людина не любить чути правди. Поєднані з цим наявні чисто християнські
засоби вислову: "Господь — то Правда совершенна".
Вище, в якнайкоротшій формі, була подана схема науки про правду
митрополита Іларіона в призмі аналізу (розложення на складові елементи). А
тепер наведемо одну з цитат із "Народження Людини", в якій поданий синтез
(органічно-причинне, необхідне поєднання складових, взаємозалежних
елементів) — синтез Правди:
"Наука й Віра — сестри рідні,
А правда — їхня рідна мати,
Хоч часом йдуть в житті незгідні,
Та все до спільної палати".
У цій синтезі бачимо діалектику (внутрішнє умотивування вищою
логікою) поєднання правди, науки й віри.
1) Бог — то "Правда совершенна" (досконала). Тільки той, хто не вірує в
Бога, а все основує на недосконалій людині, стає песимістом, попадає в зневіру,
а тому приходить до невірного й трагічного висновку, що правда ніби не існує
взагалі. Хто ж вірує в існування Бога, той оптиміст: він знає, що Правда існує, а
нею є Бог. Він є абсолютна, незмінна, вічна, універсальна, досконала, реальна
Правда, незалежна від людської про неї опінії.
2)
Наука — то пізнання правди, що її основною діяльністю є
дослідницька праця (винахідницька, мислительська).
А оскільки основою й джерелом Правди є Бог, то мета віри в Бога —
Сонце Правди і мета науки стають спільною. Власне Віру й науку поєднує їхня
спільна мета— служіння Правді через пошуку її, теоретичне голошения й
практичне здійснення.
3)
Св. Августин, утотожнюючи Віру з наукою, сказав, що правдива
релігія — то правдива філософія, а правдива філософія — то правдива релігія.
Таке оформлення ідеї тотожності, як у св. Августина, може викликати
собою деяке непорозуміння. Дехто може думати, що не тільки мета, але й
метода (шляхи, способи) мають бути спільні для Віри й науки. Звідси, коли
релігія, за Святим Письмом, — об'явлена, то дехто міг би вважати, що й наука
має бути об'явлена — створена без підготови, праці й наукових дослідів.
Митрополит Іларіон стоїть тут на трохи іншому становищі. Він каже, що
спосіб, чи шлях, що веде до пізнання, не завжди може й мусить бути той самий
і в релігії, і в науці. Відтак, щодо способу, щодо методи пізнання, то наука й
Віра "часом йдуть в житті незгідні". Однак суть справи не в незгідності їхніх
часом рівних шляхів, а вся сутність в тому, що правдива наука (яка служить
винятково правді) силою необхідності, автоматично має ту ж саму мету, що й
релігія: пізнати Правду, визнати її і служити їй.
Мета — основа теорії і практики світогляду. Мета науки — пізнати
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Правду, визнати Правду, служити Правді. Бог — то Сонце Правди. Отож,
правдива наука веде до Бога (пор. Ф. Бекон: "Хто тільки трохи покушає з
келиха науки, той не визнає Бога; хто вип'є той келих, той пізнає Бога"). І тут
каже митрополит Іларіон:
"Знання — до Правди то дорога,
Що робить Божими синами:
В науці ближчі ми до Бога,
І Бог в науці ближче з нами".
Наука є тоді наукою, коли вона служить абсолютній Правді. Бог — то
Сонце Правди. Отож правдива наука провадить до Бога через релігійноетичний шлях, а тому справжня наука має за мету допомогти людям відшукати
своє синівство Боже, цебто обожнитися. Тут мета, задля якої існує наука
(пізнання), закономірно випливає із загальної телеології (вчення про мету), що
нею є відшукання людиною свого синівства Божого, цебто — обожнення
людини, що митрополит Іларіон виклав у своєму творі під однойменною
неазвою.
Економія місця й часу не дозволяє мені навіть у приблизно мінімальних
межах викласти повноту філософії митрополита Іларіона, бо її треба було б
розглядати детально на історичній і сучасній канві філософських напрямів, що
вимагає уже окремої, більшої праці на цю тему. А втім навіть цей коротенький,
схематичний нарис деяких точок зору його філософії поданий тут не як ціль
сама собою, а тільки з допоміжних мотивів — щоб ясніше насвітлити питання
філософської методології в науковій діяльності митрополита Іларіона.
г. Принципи дослідження митрополита Іларіона.
Підсумовуючи вищесказане, наголосимо на таких принципах
митрополита Іларіона:
1) Світогляд вченого, з етикою включно, визначає мету його наукової
діяльності; яка його мета, такою будуть і його висліди в науці; нечесна людина
не може бути справжнім ученим, бо він не служить правді, наука ж відшуковує
правду; це необхідна зумовленість науковості універсально-абсолютною
етичністю: говорити правду завжди і всюди, без жодної уваги на всі поточні
перешкоди часу й обставин; правда є одна, неподільна ні в часі, ні в просторі,
бо ж немає прагматистичної окремої "правди нашої", окремої "правди вашої", і
ще окремої "правди їхньої", а є тільки Правда, без будь-яких обмежуючих чи
зумовлюючих додатків. Одна єдина Правда, бо єдиний, неподільний Бог —
Сонце Правди.
2) У науці правда відкривається не будь-якою методою, а тільки єдино
правильною методою, яка, інколи буваючи винятково однією, неповторною,
незаступимою, а відтак єдиною; вона виключно призначена для відкриття
правди.
Послідовно, перш за все, треба відкрити правильну методу; її силкується
відкрити той, хто за її допомогою щиро прагне до відкриття правди. Щиро до
відкриття її прагне той, чия особиста філософія грунтується на меті служити
Правді. Саме з тих мотивів при підході до методів ученого конче треба
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розглядати їх у зв'язку з його світоглядом.
Як було вже сказано вище, митрополит Іларіон із самих початків своєї
наукової діяльності відшуковував правильні методи наукових дослідів;
звичайно, єдиний науковий рід методи — то філософський; однак
філософських методів є гурт; і з-поміж них митрополит Іларіон вибрав метод
плюралізму, цебто насвітлювання досліджуваного предмета із всіх точок зору
життя й у причинному зв'язку з багатобічними різновидностями життя.
За такою методою найперше опрацьовані такі праці з ділянки історії
церковнослов'янської й української мов, як "Костянтин і Мефодій" (1927-1928),
"Українська літературна мова XVІ-гo століття" (1930), "Повстання азбуки й
літературної мови у слов'ян (1937) та ін. Тільки дякуючи методі плюралізму
митрополит Іларіон міг підготувати "Історію української літературної мови"
(1950) — першу працю на цю тему. Саме тому проф. Юр. Шевельов на
науковій конференції в Нью-Йорку правильно підкреслив її появу як факт
важливого значення.
Митрополит Іларіон досліджує й історію мови за розвитковим принципом
(це філософський принцип), й відшуковує всі ці позамовні чинники, що силою
закономірної необхідності так чи сяк вирішують питання стану мови: етнопсихологічні (національно-духовні) чинники, культурні, релігійно-церковні,
світоглядні, побутові, політичні, фольклорні (народнотворчі) та ін. Зрозуміло,
що в цій статті йдеться не про перелік усіх цього роду численних праць, а
подані лиш приклади.
При цьому вже сам час написання цих історіомовних творів, за
плюралістичною методою, тут має свою важливу вимову, коли взяти до уваги,
що учень Марра Мещанинов ще в 1940 році у праці "Общее языкознание" попіонерськи, з нотками безнадійності пробував знайти порозуміння для
філософських методів у філологів в СРСР, з їхнім хронічним нахилом до
класичного, шкільно-граматичного підходу до мови. Одночасно ж він і на
Заході не міг відзначити більше піонерів цієї методи, крім кількох, та й то серед
адептів загального мовознавства (Ж. Вамдріес, Ф. де Соссюр, Едвард Ceпip та
ін.).
Є підстави вважати, що митрополитові Іларіонові припала честь бути
ініціатором філософських методів, зокрема — плюралізму, в українському
мовознавстві й бути одним із нечисленних на цій ниві у світі загалом, а тим
більше в слов'янському світі зокрема. Філософські методи дослідження мови,
найперше прийняття мовознавством принципу розвитковості, звичайно
починають від В. Гумбольдта (1767-1835). Розуміється, мовознавець В.
Гумбольдт прийняв принцип філософської методи тому, що він підходив до
мови як мислитель, як філософ у мовознавстві.
Власне філософське мислення, яке притаманне митрополитові Іларіонові,
— це єдиний фактор, що мпризвів до зрозуміння й прийняття ним
філософських методів дослідження мови.
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д. Митрополит Іларіон як історик.
Корені нахилів до загального історіописання у митрополита Іларіона
генетично пов'язані з нахилами до історизму в літературі й мовознавстві. Про
це свідчить його дисертація, яка, на жаль, не була опублікована через
обставини, близькі до Першої Світової війни, а це "Йоанікий Галятовський український проповідник XVІІІ-го століття".
Поруч як про філолога, треба говорити про митрополита Іларіона і як про
історика. У зв'язку з цим актуалізуються питання: як у наш час стоїть справа з
філософськими методами, цебто як єдино-науковими, в історіографії?
На це питання 1953 року Мортон Гвайт дав таку відповідь:
"Двадцяте століття розвинуло ряд надзвичайно плідних філософських
методів дослідження мови, які досі одначе використані майже винятково тільки
до суджень в обсязі стислих наук та етики. Сподіваємося, що ці методи
знайдуть собі тепер використання і в ділянці мови історії".
Справа очевидна: Мортон Гвайт твердить в 1953 pоці, що філософські
методи дослідження історії ще й досі майже не використані вченими світу,
якщо не враховувати несміливих спроб нечисленних винятків цього. Що ж до
США, то там, як каже М. Гвайт, тільки в останньому десятилітті першої
половини нашого ХХ-го століття філософські методи дали про себе знати, і вже
після 1945 року історики сяк так почали їх приймати, а головне - метод
плюралізму.
Тим часом митрополит Іларіон у своєму історіописанні використовував
філософські методи ще перед Другою Світовою війною, зокрема він
користувався методом плюралізму. Для прикладу згадати б тут його "Історію
Української Церкви", що була опрацьована перед Другою Світовою війною, а
видана під час війни у Празі в 1942 pоці.
Розглядаючи історичне життя Української Церкви, митрополит Іларіон не
обмежується самим тільки хронологічним переліком церковних фактів
відокремлено від усіх інших ділянок усього життя українського народу.
Навпаки, церковні факти він показує невід'ємно пов'язаними із цілісністю
життя українського народу. Між іншим, цікаво відзначити той факт, що він
зачіпає таке злегковажене в українській науці питання, як народна психологія
— на матеріалі т. зв. народної етимології незрозумілих українським народним
масам церковно-слов'янських слів, цебто такі формально подібні (гомонімні)
церковнослов'янські слова, які своїм значенням відрізняються від українських.
Народ, не розуміючи їх, оснащує таким значенням, як і в українських словах,
що до них формою подібні ці церковнослов'янські слова, наприклад:
церковнослов'янське вину (завжди) вияснюють як "вийму" і т. д. Саме тому на
такі слова тексту Святого Письма: "очі мої вину (завжди) ко Господу" в Україні
малювали образи: чернець свої вийняті очі в руках підносить угору, до Неба, до
Господа.
Відтак, у церковно-релігійному житті навіть такий чинник, як народна
етимологія, цікаво для духу релігії відбився на церковному малярстві. І тут
безумовним є те, що самими тільки богословськими аргументами годі було б
з’ясовувати постання такого роду образів: чернець з вийнятими очима в руках.
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Тут, тільки для ілюстрації, показаний лиш один з численних зразків
плюралістичної методи в історіописанні митрополита Іларіона. В нього їх
багато. Уже хоча б з цитованого тут судження Мортона Гвайта, що якраз
мовознавство в XX столітті розвинуло і ввело в практику філософські методи,
розуміємо, чому митрополит Іларіон - в одній особі і мовознавець, і історик —
самотужки, шляхом звичайної самозрозумілості вже з початку свого виступу на
науковій ниві використовує в історіописанні ті ж самі філософські методи,
якими користується і в своїх мовознавчих працях.
Відтак він уже з самих початків своєї наукової праці належав до дуже
нечисленних істориків, які пробивали шлях філософським методам тоді, коли
вони ще не були використовувані на американському континенті та в СРСР і
тільки в дуже рідкісних випадках бували в Західній Європі.
Філософські методи, зокрема плюралізм, звичайно послідовно
використовуються митрополитом Іларіоном і в його новіших історіографічних
працях. Наприклад, у праці "Візантія й Україна" (1954 р.) він займається
праджерелами Української Православної Віри. І тут він не обмежується самими
релігійно-церковними фактами, як причинами прийняття християнства
Україною з Візантії, бо ж саме Візантія зберігала Православ’я. Він подає цю
релігійно-церковну причину в життєвому зв'язку із низкою інших причин:
політичних, культурних і т. п. Митрополит Іларіон в огляді своїх новіших праць
(див. "Праці Митрополита Іларіона 1954 p.") говорить, що у творі "Візантія й
Україна" ним "показано, що Візантія культурою своєю була найбільшою
державою в Європі, і це від неї ми прийняли свою Православну Віру".
Саме таку методу дослідження застосував митрополит Іларіон і в своєму
опрацюванні "Слова про Ігорів похід" (1949). Досліджуючи текст цієї величної
нашої літературної пам'ятки XIІ віку, він всебічно висвітлює цю добу Київської
Русі, цебто XII століття, в якій цей твір постав, бо тільки на фоні розуміння цієї
доби — її політичного устрою, культури, мови, побуту і т. д. — можна краще
зрозуміти джерела причини й шляхів постання (генези) цього твору.
І знову таки. Тут подані тільки ілюстративні приклади цих філософських
методів, що їх митрополит Іларіон використовує принципово, загально й
систематично в цій своїй діяльності на полі досліджування історії.
е. Наука має свою мету.
Ще Аристотель — "учитель людського роду" — свого часу обстоював
факт, що історія вийшла на арену не як дійсна наука, а як засіб пропаганди.
Тому то він, як стислий мислитель, строгий шукач правди, основоположник
систематичного природознавства, дивився на історіописання своїх часів згори і
називав його "прислужною наукою", яка служить усім і вся, як і коли кому
потрібно.
Мортон Гвайт наголошує, що від часів Аристотеля по наші дні, продовж
двадцятьох трьох століть, у меті й пов'язаних з нею методах нічого не
змінилося. При цьому він каже: "Коза — то тварина, що являє собою зліпок
корови, вівці й антилопи". Англійський філософ Джон Вісдом також відзначає
подібність цьому історика, який є зліпком «спостерігача, узагальнювача,
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письменника й мораліста».
Як не як, а воно справді так, що т. зв. "естетична метода" Б. Кроче (18661952), яка рекомендує усувати й перемальовувати ті історичні факти, які йому
не подобаються, практично тяготіє при історіописанні від його початків до
нашого часу. Віддавання правди на службу мінливим, пливким потребам
(утилітарний прагматизм) — це ламання правди і це заперечення науки, перша
мета якої — це служіння правді.
Яким способом прагматисти пробують оправдувати ламання правди,
цебто заперечувати сутність науки? Це діється шляхом свідомого чи
несвідомого, туманного змішування понять. Відтак, люди — істоти практичні.
Усе те, що вони вже мають і хочуть мати, прикладають до життя. Люди
вимагають, щоб і наука мала життьово-практичне значення, бо ж, як каже
старий афоризм: "Потреба — мати винаходи". Наука без практичного значення
— не має цілі, і стає, як думав Б. Паскаль (1623-1662), духовною розпустою,
оскільки обмежується тільки заспокоєнням особистої цікавості вченогодослідника — обмежується "знанням для знання", "наукою для науки".
Саме тому й Ґете писав:"Знання для знання таке далеке від того, щоб —
як дехто думає — мати в собі щось аристократичне й величне, було б
ідіотичним заняттям для ідіотів або для ідіотичних моментів, які трапляються в
кожного з нас". Так атакується "знання для знання", вимагається від нього
практична користь. А по суті ж формула"знання для знання" — то нонсенс і
абстракт, що його штучно створили прагматисти, як страхополоха для лякання
служителів правди в науці. Вони знають, що найперша мета науки —
відкривати правду, і коли правда комусь не вигідна для їхнього практичного
життя, не дається погодити з їхнім ламанням правди, то вони науку (її
відкриття правди) вважають за "непрактичну", "нежиттєву", "абстрактну",
цебто за "знання для знання", і на цій підставі засуджують справжню науку.
Тим часом наука, як і все на світі, має свою мету. Без мети не існує й не
може існувати нічого. Метою науки є відкривати правду.
У світлі біопсихології, наука чинить це з цікавості, гін якої родимий
кожній людині. У світлі ж практичних потреб мислителі відкривають правду
тому, що, як каже Вілдон Кар, "корисно знати правду". Митрополит Іларіон
дивиться на все це з християнської точки погляду: "Пізнайте Правду, а Правда
визволить вас" (Ів. 8:32).
Якщо б навіть погодитися на штучно-технічний термін "знання для
знання" (наука для науки), то й тоді мусимо ствердити, що вчені не приховують
відкриті здобутки своєї науки, не приховують правду, а відкривають її, подають
до відома загалу, цебто дозволяють використовувати її в практичному житті.
Історія науки не знає таких прикладів, щоб учений усе своє життя присвятив
науці — відкриванню правди в ділянці своїх зацікавлень — і не хотів
суспільству сказати про свої здобутки. Якраз навпаки, історія свідчить, що це
загал постійно має тенденцію не приймати відкритої ученими правди, коли
вона їм невигідна, з пливких і мінливих причин їхнього часу й способу
мислення. Ще жодин учений не був мучений своїми сучасниками за те, що
може не хотів виявити їм своїх наукових здобутків. Якщо бували й бувають
247

мучені, переслідувані й невизнані мислителі-вчені, то тільки тому, що вони не
бажають затримувати тільки для себе розкриту ними правду, цебто не хотять
триматися принципу "знання для знання", а голосять правду публічно.
Термін "наука для науки" не має для себе біопсихологічного покриття в
ученого. Цей термін створений штучно, він є порожній звук. Цим терміном
демагогічно послуговуються всі ті, хто хотів би, щоб вчений торгував правдою
відповідно до потреб свого оточення, яке не конче служить правді. Саме тому
Дені Дідро (Diderot, 1713-1784) вимагав від вченого відпорності проти натиску
оточення, кажучи: "Коли пишеш, то пиши так, наче б нікого у світі не було,
крім тебе одного". Саме тоді ти будеш собою, напишеш те, що ти сам думаєш, а
не буде твоїм пером керувати оточення в угоду своїх потреб.
є. Ставлення митрополита до історичної правди.
Не можна було обійтися без того, щоб принаймні коротеньким вступом не
попередити історіософського становища митрополита Іларіона щодо історичної
правди. Він стведжує, що історики майже загально ламають історичну правду,
користуються історіописанням для пропаганди, а тому перемальовують
історію, так як хоче Б. Кроче, щоб історія сучасникам показувалася
вигіднішою, кращою, такою, якої кому треба. Саме так у творі "Народження
Людини" митрополит Іларіон із сарказмом говорить:
"А вся "історія правдива",
Що ніби Правду ріже в очі,
—Немов погода та мінлива,
Як настрій автора захоче.
1 в ній немає Правди здавна,
Бо Правди в ній народ не любить:
"У нас історія преславна,
Що душу пестить та голубить"...
Життям керує не Наука ,
А лиш омана й груба сила...".
Автор навмисне вкладає ці слова в уста диявола, який говорить їх
зловтішно, бо ж топтання справжньої науки — це топтання принципів правди.
Це доводить добажаного дияволові зла.
Звичайно, на думку митрополита Іларіона, при цьому йдеться про
абсолютну й універсальну правду — у нас і в світі. Хоч історикові й здається
подеколи, що він перемальовує історичні факти для високої мети, наприклад,
для "добра всього народу", однаково він не сміє це робити, так як не хоче він,
щоб робили це історики ворожого йому народу. Адже не може бути доброю і
бажаною "муринська етика" джунглів: "Коли ти в мене вкрадеш — то це гріх;
коли ж я в тебе вкраду —то це праведне діло". Не вільно ламати правду як засіб
для спроб осягнути правду як мету, згідно неетичної доктрини Макіавеля: "Ціль
оправдує засоби". Тоді всі засоби, що ведуть до цілі, вже тим самим є добрими.
Не вільно це робити тому, що використовуване зло хоча б навіть тільки як
засіб, породжує тільки зло: шляхом неправди, як засобу, не можна осягнути
правду мету.
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Розуміється, митрополит Іларіон у творі "Народження Людини" ширше
виклав свої думки про теодицею — оправдання відношення Бога до людини.
Саме тому й телеологія (наука про мету) у нього постає як відношення між
добром і злом. Тут однак це питання заторкнене тільки мимохідь, у зв'язку з
методологією.
ж. Формальна і філософська методологія.
Згадаємо, принаймні коротенько, про відношення між формальною й
філософською методологією в митрополита Іларіона.
Методологія, як така, без поділу її на формальну й філософську,
грунтується на науковій логіці, цебто на науці, що займається формальною
дійсністю людського інтелекту в його пушукуванні правди. Відтак і формальна
логіка Аристотеля, і філософська логіка Бекона служать одній меті — пошуку
правди. Різниця між ними та, що формальна логіка займається тільки формою, а
філософська — ідеєю.
Межа поділу між формальною й філософською методологією подекуди
пливка. Місцями вони одна з одною глибоко зазублюються своїми функціями.
Наприклад, формальна методологія ставить вимогу т.зв. ізоляції від зовнішніх
впливів, але майже принципово відносить це лиш до природознавців:
природознавець повинен ізолюватися в лабораторії, щоб зовнішні
атмосферичні впливи не змилили його в дослідах.
Натомість такої вимоги, ізоляції від зовнішніх впливів, формальна метода
не поставила щодо дослідника-гуманіста: мовознавця, історика, соціолога,
літературознавця і т.д. Однак цю вимогу ізоляції, охорони перед зовнішнім
тиском суспільства згідно праці ученого-гуманіста повинна ставити
філософська методологія.
У теорії пізнання Е.Кант (1724-1804) ставив у причиновий зв'язок
формальну й філософську логіку, а відтак й методологію.
Самозрозуміло, що це саме явище бачимо й у митрополита Іларіона. Тут
досить буде послатися на один з промовистих прикладів. Через кілька років
після Другої світової війни розгорнулася жива дискусія на тему походження й
першого значення слова "Україна", що згодом стало назвою "Україна". Погляди
були різні. Але в методі була одна спільна для всіх риса, а саме: знехтування
формально-методологічною вимогою критики матеріалу, на якому вони це
слово й назву досліджували, зокрема, у тексті Початкового Літопису (XI ст.).
Без сумніву, всі ці дослідники свідомі, що ніхто не знає оригіналу Початкового
Літопису — рукопису XІ століття, бо він загинув, навіть не відомо коли і як.
Його текст, що дійшов до нас — це тільки список (копія, відпис) з оригіналу,
зроблений у XV столітті. Але, незважаючи на це, всі дослідники підійшли до
цього списка з XV століття з такою догматичною вірою, наче б мали перед
собою оригінал з XІ століття. Знайшовши в цьому списку термін "УКРАЇНА",
підійшли до нього як до терміна з XI століття. Це з їхнього боку є повним
знехтуванням формально-методологічної вимоги критики досліджуваного
матеріалу, знехтування елементарних вимог шкільної логіки!
Вислухавши до кінця гарячу дискусію, митрополит Іларіон поставив
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коротке питання: «На якій підставі можемо твердити, що термін "УКРАЇНА"
був уже в XI столітті, бо так ніби говорить Початковий Літопис, коли не маємо
оригіналу цього Літописа з XI ст., а є тільки його список з XV століття? Звідки
знаємо, чи це бува переписувач у XV столітті сам собі не вписав цей термін,
якого може й не було в оригіналі з XI століття?».
Далі всі дослідники, без доказів відносячи цей термін "УКРАЇНА" на XI
століття, одночасно фіксували під цією датою й "перше" значення цього
терміна. І тут митрополит Іларіон поставив друге питання, пов'язане з
принципом розвитковості мови: «На якій підставі всі дослідники вважають, що
Початковий Літопис має виражати конче перше значення терміна
"УКРАЇНА"?». Науково треба було б сказати: це найстарше значення цього
терміна з-поміж усіх досі нам відомих. Твердити ж, що знаємо "перше"
значення терміна, тому тільки, що нам невідомі старші за Початковий Літопис
джерела — це ламання елементарних засад формальної методології, ламання
вимог критики досліджуваного матеріалу!
Щоб не бути голословним, митрополит Іларіон вказав дослідникам з
еміграції на старше, ніж Початковий Літопис, джерело з терміном "україни", як
словом (апелятив, — не назва) — а саме "Слово Григорія Богослова" з
половини XI століття — документ, що зберігся в оригіналі (Митрополит Іларіон
"Перше значення слова "україна" // Віра й Культура. - Вінніпег, березень 1953).
Тут показаний приклад того, як митрополит Іларіон в теорії пізнання
причиново пов'язує формальну методологію з філософською на шляху
пошукування правди.
з. Міркування про методологію.
Цей розділ буде обмежений систематизацією і з’ясуванням низки тих уваг
щодо методології, що їх митрополит Іларіон принагідно подав у Передмові до
своєї найновішої, принаймні — останньої, опублікованої праці "Українська
Церква за час Руїни" (Вінніпег, 1957).
А) Факти. — Є такі історики, а між ними й історики-мислителі,
наприклад Тойнбі, що історіографію будують більш на своїх власних
міркуваннях, ніж на фактах.
Митрополит Іларіон належить до тих істориків, що в основу всього
кладуть факти. Одне з типових засвідчень цього в такому його висловіаргументі: "І сотні тисяч історичних актів, що позосталися з того часу, ясно
свідчать про правдивість тільки такого погляду". Навіть надто педантичний і
вибагливий щодо методології Пауль Дільс не міг заперечити у своїй граматиці
старослов'янської мови, що праці професора Огієнка вирізняються винятково
великою кількістю джерельного матеріалу.
Б). Пізнання фактів. — Б.Кроче пропонував історикові не обмежуватися
фактами, а давати їм свою особисту оцінку: тоді він стає філософом. Деякі
історики, переконавшись, що дозвіл на особисту оцінку використовується на те,
щоб "підмальовувати" історію, як радить Кроче, попали в другу крайність.
Вони відновлюють формулу, яку дав Ранке: історик має подавати факти і нічого
більше, крім фактів, і не повинен давати їм якісь оцінки. Між іншим до таких у
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США належить Моррісон. Звичайно, належить більшість істориків. Цієї ж
думки й філософ М.Гвайт, які воліють давати оцінку, але об'єктивну.
Митрополит Іларіон вимагає оцінки фактів, якщо вони не говорять самі за
себе, зокрема під кутом їх причиново-наслідкового висвітлення в усіх часах.
Мірилом науковості оцінки митрополит Іларіон ставить два принципи: 1.
етичний - "ученому треба мати наукову совість, і називати речі своїми
іменами", це б то говорити правду; 2. інтелектуальний, — правильне розуміння
фактів, шляхом належного їх вивчення. «Свою працю "Українська Церква за
часів Руїни", - каже він, - я опер на поважно зібраній матеріал та на глибокому і
повноиу його вивченні".
В). Плюралізм. — Це метода вивчення предмета в його зв'язках із цілістю
життя народу в усіх часах. Зайво тут називати імена мовознавців-мислителів,
що послуговувалися цією методою, зокрема таких, як Вундт, Вандрієс, Сепір.
Коли йдеться про історіографію, то більш до теми було б згадати методу
соціолога І. Тена, який пропонував дослід минулого у світлі: 1. раси; 2.
середовища; 3. часу — де й коли подія відбувалася.
Митрополит Іларіон працює за методою тотального плюралізму, враховує
цілість життя народу при вивчанні даного факту. Наприклад, він каже: "Не
можна вивчати історії унії в Україні, як щось зовсім окреме, не пов'язане з нею,
з Україною".
Г) Час. — а) Митрополит Іларіон, приймаючи методу І. Тена, що вимагає
пізнати час, коли подія відбувалася,ставить вимогу "глибоко вивчити", який був
час заведення її (унії), б) Але саме пізнання минулого часу сучасною людиною,
як радить Тен, ще не дає запоруки оцінки факту на базі минулих часів, бо
сучасній людині грозить погляд на давні часи крізь модерні окуляри (на цю
хибу в модерній методології звернув різку увагу соціолог Е. Дін Мартін). Тому
Митрополит Іларіон уводить новий, оригінальний принцип: дивитися на дану
подію минулого очима народу тодішнього часу.
Д). Причина. — Мислитель Бекон, основоположник методи індукції,
сказав, що без пізнання істоти причин годі пізнати істоту наслідків.
Митрополит Іларіон досліджує причину фактів минулого на матеріялі а)
безпосередньому, — напр., каже: поляки заводили унію в Україні із своїх
польських мотивів, щоб винародовити українців, — і подає матеріяли, які про
цю ціль говорять безпосередньо; б) посередній матеріял служить
висвітлюванню способу, яким даний факт відбувався, а в даному випадку він
каже: треба вивчити — "як саме ня унія заводилася", і дає докази, що —
польським державним насиллям, на користь Польщі.
Е). Наслідки. — Як розглядати зв'язок давніх причин з їхніми наслідками
для теперішнього часу? Чергове питання: Коли причина факту була злом і
фактично, і своєю інтенцією (унія — намір Польщі винародовити українців), то
чи могла давня зла причина заіснування цього факту дати добрі наслідки для
пізнішого часу?
Хто розглядає справу з католицького становища, і не може заперечити),
що унія заводилася силою, то все таки схильний твердити, що наслідки унії для
України "добрі", а щодо давніх причин, то про них не слід говорити, бо то вже
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"застарілі" факти, цебто: злі причини перестали бути актуальними" у світлі
"добрих" наслідків.
Абстрагуючи від наслідків, той факт, що причина була злом і щодо її
інтенції, і щодо способу здійснювання, не перестає бути історичною правдою. І
коли б навіть дійсно зла причина дала добрі наслідки, то в ім'я наслідків правди
про причину закривати не можна, бо це був би прагматичний,
утилітаристичний підхід до Правди —заперечення абсолютної Правди.
Але все ж таки деякі історики таки приймають т. зв. "діалектику історії"
Гегеля, згідно якої злі причини оправдуються своїми "добрими" наслідками.
Але тут виринає питання: як і хто оцінює ці наслідки?
Митрополит Іларіон оцінює причину під кутом абсолютної наукової й
моральної Правди. Які б вона наслідки не дала, то він, незалежно від наслідків,
стверджує про неї правду: коли причина була злом, то він її називає злом.
Відтак жодні наслідки не змінять сутність причини.
Коли ж митрополит Іларіон допускає до методології дослідження
принцип наслідків, то це не з прагматистичного погляду практичної вигоди, не
під кутом принципового переоцінювання причини під кутом наслідків.
Навпаки, він виходить із положения, що зла в причині сила необхідності дає зло
і в наслідках. І коли в Польщі була зла інтенція, то вони заводили унію "на
знищення" України.
Таке це зло-причина несло неуникнимі злі наслідки: ділило український
народ на дві Віри. А тим часом, каже він, "в історії народу мусить бути одна
провідна національна ідеологія, а двох протилежних собі ідеологій бути не
може, бо ж вони обезсилять і розвалять народ". Відтак, тут "діалектика історії"
Гегеля закономірно говорить про наслідки на некористь України. Гегель каже:
"Національність означає єдність мови, релігії, звичаїв та ідей… Політична
спільнота не може існувати без єдності ідеології". Бо ж тоді нація не тільки в
силу необхідності мусить зникнути, а взагалі не має рації на існування,
зауважує Гегель.
Методологічний принцип наступності проходить рівнобіжно до принципу
причинності впродовж усієї історіографічної діяльності митрополита Іларіона.
и. Правда — основа визволення.
Мотто митрополита Іларіона: "Служити народові — то служити Богові"
саме собою виключає у нього постулат: "Наука для науки". Його наукова
діяльність спрямована в русло ідеї цього мотта. Тут і мета його історіографічної
діяльності. Історія існує не для самого заспокоювання цікавості. Перш за все,
"історія — то учителька життя", каже він. Історію "всі ми мусимо твердо знати,
і з минулого навчатися для поправи свого теперішнього життя...".
Всю суть наукової думки митрополит Іларіон передає цитата із вчення
Христа: "Пізнаєте Правду, і Правда вас визволить" (Ів. 8:32).
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6. Осамітнений релігійний мислитель
митрополит Іларіон (Огієнко)
Отці Церкви були не тільки вченими-теологами, але й релігійними
мислителями-філософами. У пізніших періодах Середніх віків високо було
розвинене релігійне мислительство і в західніх країнах Європи. Сліди
релігійного мислительства знаходимо і в давніх українських православних
богословів та в церковних письменників. Після доби розквіту українського
релігійного письменства XV-XVI століть релігійне мислительство в Україні
почало занепадати. Саме тому митрополит Іларіон. як релігійний мислитель,
серед нас був усамітнений в цьому відношенні.
Мислительська обдарованість і схильність до мислительства, що
позначається на багатьох ланках праці митрополита Іларіона, належить до
основних прнтаманностей його особовості. Цей факт можна ілюструвати
прикладами навіть з таких сфер, в яких до часу митрополита Іларіона у нас
ніхто не шукав жодних об'єктів філософського мислення.
Ось тепер, наприклад, чомусь вважають за можливе дискутувати над
таким питанням: «Чи українці в розсіянні могли б, а чи не змогли б зберегти
свою національну тотожність (ідентичність) без збереження своєї рідної мови?
А поза тим ми призвичаєні чути тільки про засвоєння українських слів і
фразеології, про навчання української граматики й правопису і т. п., бо всі ці
речі необхідні для того, щоб зберегти українську мову як засіб порозуміння між
українцями.
Але від професора Івана Огієнка український народ почув, що справа
мови — це не тільки справа словника, граматики, фразеології, мовних стилів,
правопису і т. д., бо ж в сутності рідної мови є щось глибше. "Мова — це душа
кожної національності'', — сказав він у своїй праці "Українська культура''.
Як мовознавець, він розгортає своє фахове дослідження української мови
(її звучню, лексику, складню, наголос, історію і т. д.) до тих меж, де вже
зацікавлення й компетентність академічної професійності мовознавця
кінчаються. Але митрополит Іларіон не спиняється на цьому. Як мислитель, він
йде далі і фігуративно каже нам: "Мова — це душа кожної національності". І
тут він уже входитьу сферу філософії рідної мови, яку він розглядає у світлі
субстанції національності.
Як мислитель, митрополит Іларіон майже повністю зосередився на сфері
релігії. Поетична форма у нього — це тільки засіб, що служить його
мислительській меті. А тією метою є в нього вираження тих істин, що
відкриваються йому в дзеркалі його інтуїції.
Точку спільності між поезією та філософією становить собою той факт,
що поет та філософ намагаються збагнути найвищу сутність буття шляхом
інтуїції. Саме тому всі філософи більшою чи меншою мірою послужилися
поетичною формою вислову.
Релігія — це справа не тільки раціонального аспекту людського духа, а й
справа її волі та почувань, тобто справа всієї душі. І релігійна поезія випливає
перш за все з релігійних почувань, які допомагають розумові віруючої людини
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інтуїтивно сягнути до сутності глибоких істин буття. Саме тому релігійна
поезія подекуди нагадує собою молитву.
У Передмові до першого тому своїх "Філософських містерій'' митрополит
Іларіон з’ясовує: чому в Біблії є багато поетичних засобів висловлення думок?
чому Псалми створені в формі релігійної поезії? чому Святі Отці Церкви
виражали своє знання істин шляхом релігійно-поетичних творів?
Як у ділянці українознавства його найголовнішою метою було намагання
розкрити субстанцію чи сутність української національності,то саме тому він
зосереджується на справі української мови й української культури. Про це
свідчать назви тих журналів, які він видавав, перебуваючи у Варшаві: "Рідна
Мова" й "Наша Культура". Так у царині релігійного мислительства митрополит
найбільше зосереджується на справі істини (правди) і на справі
взаємовідношення між Вірою й культурою, в яку, звичайно, він включає науку.
Звідси й назви тих журналів, що видавав мислитель у Вінніпезі: спочатку —
журнал "Слово Істини" (1947-1951), а пізніше — журнал "Віра й Культура" (від
1958 р.). У міжчасі, в 1951-1958 роках, він видавав у Вінніпезі журнал "Наша
Культура".
Метою так званої "чистої науки" (чи, як кажуть, "науки для науки") є
намагання розкривати таємницц природи, чи, загально кажучи, розкривати
дійсність (правду) без жодної думки про те, для якої практичної мети те
розкривання дійсності чи правди може бути вжите. Саме ученомухристиянинові належить зорієнтованість на те, щоб його відкриття служили
людям на добро.
Як учений гуманіст і богослов, митрополит Іларіон завжди намагався
розкривати правду (дійсність). І чинив він це безстрашно, незважаючи на те, що
він не раз мусів через те зазнати чимало у своєму житті неприємностей, а то й
навіть трагедій.
У "Філософських містеріях" (вони написані в поетично-віршованій формі)
митрополит, зокрема, підкреслює той факт, що історики проявляють більшу чи
меншу, свідому чи несвідому схильність показувати історичні факти в такому
світлі, що люди вже не спроможні дізнатися, якими справді були ті давні події.
Ось що каже про це митрополит Іларіон:
"А вся "історія правдива",
Що ніби Правду ріже в очі,
Немов погода та мінлива,
Як настрій автора захоче".
В українській народній мові слово "правда" означає і ствердження
дійсності, і справедливості. В обох цих значеннях слово "правда" вживає й
Тарас Шевченко. Як погодити в одному слові ("правда") і стверджуваний
аспект дійсності, і означення справедливості?
У творі "Народження Людини" ("Філософські містерії") митрополит
Іларіон відповідає на це питання так:
"Господь — то Правда совершенна,
Немає крихта зла в Ньому".
Тільки вірування в існування Бога й життя згідне із вченням Христа
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уможливить людині розв'язати проблему взаємовідношення між пізнанням
дійсності та справедливістю, що озпачаються одним терміном "Правда", а в
цьому випадку — терміном "Божественна Правда".
Світ дуже складний і цікавий, бо ж він є космічна містерія. Бог дав
людині розум для того, щоб вона пізнавала світ. Саме тому вірування в
існування Бога та побожне життя не суперечать справі науки. Але наука не все
може виявити нам. Наприклад, людський розум ніколи не пізнає тієї
Божественної Таємниці, якою була мета створення світу Богом і якою є кінцева
мета життя людини. Віруючі люди свідомі того, що ці таємниці знає тільки Бог.
І саме так треба розуміти ту базу, на якій правдива наука не може бути в
колізії з Вірою, — про що митрополит Іларіон у вищезгаданому творі говорить:
"Наука й Віра — сестри рідні,
А Правда — їхня рідна мати,
Хоч часом йдуть в житті незгідні,
Та все до спільної палати".
Ця сама ідея висловлена в нього ще й у такій версії:
"Знання — до Правди то дорога,
Що робить Божими синами;
В науці ближчі ми до Бога,
І Бог в науці ближче з нами".
Учитися, пізнавати дійсність, а при тому жити чесно, любити ближнього,
прощати ворогам нашим і покладатися на Бога, бо тільки Він знає найвищі
тайни світу, включно з тайною мети буття людини.
Мета буття людини... Це питання (як і питання правди) з давніх-давен
хвилювало філософів. У своєму творі "Обоження Людини" митрополит Іларіон
навчає, що тільки віруюча людина може пізнати мету свого буття на Землі.
Цією метою є обоження її, тобто таке наближення до істоти Бога, яке лиш може
бути людині можливим, наближення шляхом відчуття присутності Бога у світі і
в душі та шляхом одночасного праведного життя й вірою в Промисл Божий.
Віруючі і побожні люди відчувають потреби питати про мету, з якою Бог
створив їх. Вищеподані зразки хоч частково ілюструють нам теми релігійнофілософського мислення митрополита Іларіона.
У видрукуваних Проповідях митрополита Іларіона дослідник знаходить
цілість того матеріалу, на канві якого повністю зарисується "духовий портрет"
владики як релігійного мислителя.
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1913, 31 грудня — народився в селі Татаринці (перейменоване у
Веселівку) на Кременеччині. Навчався в початковій школі села Матвіївці.
1933 — здобув середню освіту в Українській гуманістичній гімназії
С.Міляшкевича у Кременці.
1933-1935 — навчався в Університеті Стефана Баторія у Вільно за
профілем теорія і філософія права, в 1935-1936 - слов’янознавства В
означені роки пише оповідання «Орач», «Буб» «Воєвода», «Ведмідь
Лютий» та інші.
1936-1937 — навчання на славістичних студіях у Львівському університеті,
вивчає психологію і філософію літературної творчості у професорів Яна
Яніва та Ромвана Інгардена. Написав нариси «Каїн», «Жах» та інші.
1937-1939 — навчався з фаху слов’янська філологія у Варшавському
університеті. За супервізорства професора Р.Смаль-Стоцького виконана
магістерська праця «Західні впливи в українській церковній драмі».
Увійшов в групу інформаторів-інструкторів при кафедрі слов’янської
філології. Водночас виконав магістеріум «Генетичне відношення
української церковної драми до польської». Ввійшов до української
студентської корпорації «Запоріжжя» та редколегії альманаху «Волинь».
1939 — мобілізовано як кадета Варшавського полку Академічної легії . Ізза поранення списано в запас.
1941-1944 — організація українського шкільництва на Холмщині,
учителювання в селі Липини. Став постійним зв’язковим між Варшавським
митрополитом Діонісієм та його Адміністрацією в Україні з центром,
очолюваним митрополитом Полікарпом, у Луцьку. Робота викладачем в
Криниці в Українському народному університеті.
1943 — одруження із Валентиною Бонітенко, дочкою протоієрея
Олександра і Анни Бонітенків.. Переїзд з Волині до Львова, потім — до
Варшави, Праги, зрештою — до Мюнхена. Тут він докторизувався з
написання дисертації «Психотранспозиція в українському синтаксисі» під
керівництвом професора Юрія Шевельова.
1948 — запрошено на посаду лектора в Українську БогословськоПедагогічну Академію. Викладання курсу «Психологія мови на службі
релігійного культу».
1948, грудень — переїзд до Канади, де працював фізично і водночас
викладав латинську і французьку мови в середній школі Колегії св. Андрія.
Тут у сім’ї Муликів-Луцик народилися син Лесик і дві донечки — Оксана і
Сильвія.
З 1951 року — викладач філософії, логіки, психології та соціології на
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богословському факультеті Колегії св. Андрія.
Надавав допомогу професору Ярославові Рудницькому у розбудові відділу
славістики при Манітобському університеті.
Редагував орган Української Греко-Православної Церкви «Вісник»,
календар «Рідна віра», часописи «Новий Літопис» та «Віра і Культура»,
газету «Український Голос», навіть україномовний часопис «Канадський
фермер». В них надруковано багато статей Ю. Мулика-Луцика. Інколи під
різними псевдонімами.
«За час всієї своєї редакторської праці він залишив ше не означене число
статтей: в наукових органах ці статті наукового змісту. В різних журналах і
часописах вони більш поточного, не раз навіть полемічного змісту —
залежно від вимог часу» (Степан ЯРМУСЬ).
«Єдиний славіст-українець на американському континенті, що проводить
дослідження під кутом психології» (Ярослав РУДНИЦЬКИЙ).
Написані три наукові праці — «Духовний портрет Ольги Коюбилянської»,
«Старо-церковно-слов’янська мова як мова релігійного культу» та «До
методології назвознавства».
Разом із отцем-доктором С.В. Савчуком зініціювали видання «Історії
Греко-Православної Церкви в Канаді», яку із-за хвороби архіпресвітера
прийшлося виконувати самому. Видруковано шість томів праці.
Після смерті митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в березні 1972 року
прийшлося опрацьовувати його архіви і видавати незавершений ним
«Етимологічно-семантичний словник української мови».
Прилучився до організації Української Вільної Академії наук в Канаді.
Виступав науковим і літературним редактором Клубу української книги.
Один із організаторів Товариства «Волинь» й Інституту дослідників
Волині.
Написана в ці роки основна праця «Філософські та психологічні аспекти
ономастики» і підготовлена документальна студія про ЧК чекають на своє
видання.
1959 — написана праця «Велике людиновбивство».
1969 — видрукувані праці «Україно-єврейські взаємовідносини» та
«Тернистий шлях Українського народу».
1974 — праця «П’ять перед дванадцяттю».
1984 — запрошено на посаду професора-ад’юнкта Сан-Франциської
теологічної семінарії в Сан-Ансельмо (Каліфорнія).
1984 — Колегія св. Андрія надала звання Почесного доктора церковного
права.
Останні роки життя — статус професора-емерита Колегії св. Андрея.
«Шкода було дивитися на нього, коли він почав підупадати у силах,
хворіти… В Україну він не повернувся, і не побачив її. Але за свого життя
на Чужині він попрацював на неї винятково багато» (Степан ЯРМУСЬ)
1991 — помер і похований у Вінніпезі.
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ВИБРАНИЙ СПИСОК ПРАЦЬ ЮРІЯ МУЛИКА-ЛУЦИКА

Друкована спадщина Юрія Мулика-Луцика представлена в його
авторських працях і редакторських статях. Серед солідних монографій назвемо
багатотомну розвідку з історії православної церкви в Канаді, зміст якої надає
нам право вважати професора класичним еклезіальним істориком. Будучи
професійним славістом, він не обмежився виключно філологічними студіями, а
цікавився етнографічними , літературними, психологічними, краєзнавчими
темами. Але більшу частину свого творчого часу він присвятив церковним
справам, збору матеріалів з історії церкви. Спадщина Ю.Мулика-Луцика чекає
на свого дослідника. Чисельні дрібні праці, невеличкі статті в журнали та
календарі, газети та місячники, звітах про конференції та урочисті академії
розкидані по різних джерелах, які частково об’єднав в одну збірку вибраних
творів Мулика-Луцика приятель професора отець Степан Ярмусь. Якщо 6 томів
Історії Української греко-православної церкви ще можна знайти в бібліотеках
України, то це унікальне видання, яке невідомо в скількох примірниках існує, цілий скарб для дослідника.
Цьогочасна збірка вибраних творів в багато чому спирається на згадану
вже спробу Степана Ярмуся (2004) ознайомити українського читача із постаттю
відомого в діаспорі історика, мово- і літературознавця Юрія Мулика-Луцика.
Його спадок має стати інтелектуальним і духовним надбанням всього
українського народу.
● Мулик-Луцик, Юрій. Історія Української греко-православної церкви в
Канаді. Том перший. Вінніпег: Видавнича Спілка "Екклезія" Накладом
Фонду Св. Володимира, 1984 (співавт. Савчук С.) 616 с.
● Мулик-Луцик, Юрій. Історія Української греко-православної церкви в
Канаді. Том другий. Вінніпег: Видавнича Спілка "Екклезія" Накладом
Фонду Св. Володимира, 1985 (співавт. Савчук С.) 784 с.
● Мулик-Луцик, Юрій. Історія Української греко-православної церкви в
Канаді. Том третій. Вінніпег: Видавнича Спілка "Екклезія" Накладом
Фонду Св. Володимира, 1987. 728 с.
● Мулик-Луцик, Юрій. Історія Української греко-православної церкви в
Канаді. Том четвертий. Вінніпег: Видавнича Спілка "Екклезія" Накладом
Фонду Св. Володимира, 1989. 831 с.
● Мулик-Луцик, Юрій. Історія Української греко-православної церкви в
Канаді. Том п’ятий. Вінніпег: Видавнича Спілка "Екклезія" Накладом
Фонду Св. Володимира, 1991. 544 с.
● Мулик-Луцик, Юрій. Історія Української греко-православної церкви в
Канаді. Том шостий. Вінніпег: Видавнича Спілка "Екклезія" Накладом
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Фонду Св. Володимира, 1992, 647 с.
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Вінніпеґ, 1979. 392 с.
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Ч.2. Вінніпег, 1979. 184 с.
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