
ЧАСОПИС ЛЬВІВСЬКОЇ АРХИЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

4 – 5 ñòîð.2 – 3  ñòîð. 6 - 7 ñòîð. 8 ñòîð.
Íîâèíè ç æèòòÿ Öåðêâè ³ Àðõè-
ºïàðõ³¿.
Àêòóàëüíå ³íòåðâ’þ. Îòåöü Ðîìàí
²âàíö³â: „Óíåâàæíåííÿ öåðêîâíîãî
øëþáó íàãàäóº ñóäîâèé ïðîöåñ”.

Â³äïîâ³ä³ íà «Ëèñò â³ðíèì ÓÃÊÖ»
ï³äãîðåöüêèõ îòö³â.
Ùî îçíà÷àº “Îðòîäîêñîñ”?
×è ñïðàâåäëèâî ïåðåä Áîãîì
ñëóõàòè âàñ, á³ëüøå í³æ Áîãà?

î. Áîãäàí Ëèïñüêèé. Íàøà
ó÷àñòü ó Áîãîñëóæ³ííÿõ.
Ãàðð³ Ïîòòåð: â³äïîâ³äü ðåöåí-
çåíòà.

Â³òàºìî þâ³ëÿð³â!

Íàä³ÿ Çàáëîöüêà. «Óâ³éäó â ä³ì
Òâ³é, ïîêëîíþñÿ õðàìîâ³ ñâÿòîìó
Òâîºìó».

ПОЙТЕ БОГУ
НАШОМУ, ПОЙТЕ...

Від часу проголошення нашої незалежності однією з дражливих тем у нашому

суспільстві є, так зване, мовне питання. Найчастіше його порушують на найвищих

щаблях державної структури, адже мова, по"суті, є одним із визначальних чинників

самобутності українського народу, як, рівно ж, і кожного іншого народу у світі.

Воно й не дивно – адже в основі кожної мови стоїть Слово, а Святе Письмо Нового

Завіту повчає, що “споконвіку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було –

Бог”(Іван 1,1). Кожна розумна людина, котра глибоко застановляється над цими

святими словами, повинна з благоговінням і зі страхом божим відноситися як до

слова зокрема, так і до мови взагалі, як це, зокрема, чинить академік Потебня, даючи

мові надзвичайне визначення: “Мова – явище космічне”.

Так видається, що в рівній мірі мовне питання є важливим і для Церкви, адже саме

Церкві найперше належиться промовляти до Бога, Котрий, власне, і є отим Словом,

“що сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили

славу Його…”(Іван 1,14). Святі наші попередники, котрих сьогодні називаємо

Отцями і Учителями Церкви, як рівно ж і їх сподвижники і послідовники, глибоко

розуміючи з Ким мають до діла, поклали святі слова на папір, і тим самим витворили

величний і всеобіймаючий спосіб прослави Бога, котрий сьогодні називаємо – обряд.

З поваги до авторитету Того до Кого звертаємося, з поваги до авторитету тих,

хто цей обряд створив, уклав і належно оформив, нам належалося б благоговійно

відноситися до кожного слова, що міститься в будь"якій богослужбовій книзі.

Саме так, за словами о. Івана Біланича, відносився до кожного слова при перекладі

Божественної Літургії світлої пам’яті Патріярх Йосиф Сліпий. Згідно слів вже

згаданого о. Біланича, для успішної праці над літургійним текстом Патріярх Йосиф

скликав Міжєпархіяльну Літургійну комісію, до числа котрої залучив найкращих на

той час фахівців і науковців української діаспори. Серед учасників згаданої Комісії

перебував також і сам о. Біланич. Учасники Комісії регулярно збиралися і

дискутували над кожним (!) словом. Якщо ж в якомусь пункті не вдавалося досягти

згоди – ця дискусійна точка ставала ніби домашнім завданням. Кожен із покликаних

дане місце чи слово опрацьовував самотужки і на наступній зустрічі до нього

поверталися знову.

На превеликий жаль, сьогодні літургійний переклад Патріярха Йосифа є замінений

іншим, та чи кращий він від попереднього – робімо висновок з рішень Собору

монашества, де є записана пропозиція про необхідність нового перекладу і нової

редакції літургійних книжок. Нещодавно вийшов у світ “Квартальний обіжник № 1”

Патріяршої Літургійної комісії УГКЦ, що дає надію і сподівання на успішну працю

над новим перекладом богослужбових книг. Хотілося б, щоб праця Патріярха

Йосифа і покликаної ним Комісії була належно оцінена і пошанована, бо хіба можливо

щось доволі добре замінити кращим? Безперечно мова є живою, вона розвивається,

і, звичайно, існує потреба у вдосконаленні богослужбових книг. Проте всяка дія у

цій делікатній царині повинна підлаштовуватись не під смаки чи вподобання окремих

людей – богослужбова література існує для того, щоб у найкращий спосіб

прославити Творця. Найкращим завжди є оригінал, це – аксіома. Для нас, українців,

оригіналом є переклад рівноапостольних Кирила і Методія. Щоб зберегти глибину

змісту і повноту слова, Патріарх Йосиф за спільною згодою членів Комісії залишав

окремі слова, а то і цілі звороти, в оригінальній церковно"слов’янській вимові. Ось як

про це говорить сам Патріярх: ”Хоч церковно"слов’янська мова не вповні є зрозуміла

сьогодні, все одно чимало її слів і мовних зворотів мають велике значення для

перекладів і тому не слід ними нехтувати. Вони краще віддають древнього

богословського і молитовного духа правд віри ними висловленого, вони надають

окремого поетичного й літургічного змісту молитвам і тим підносять думку та

почування богомольця на висоти не буденні, а надприродні, що є важною ціллю

молитви та благочестя” (Вступне слово до літургії Василія Великого).

Проте, літургійний служебник є лише маленькою часткою для роботи Патріяршої

Літургійної комісії. Сьогодні годі найти у Галичині храм Божий, де б можна було

побачити ціле зібрання богослужбової літератури навіть у церковно"слов’янській

транскрипції. Їх централізовано “приватизували” московські “кочівники”, котрі

перевидали їх у своїх друкарнях властивим собі шрифтом, без жодного сумніву

впровадили в них свої свята, і цю величну нашу спадщину назвали своєю. Ми ж

залишилися з куцими, так званими, “василиянками” сумнівного перекладу. Але ж

для нас богослужбова книжка є не для того, щоб скоротити час молитви, а для

того, щоб саме нашою молитвою належним чином прославити Творця. І саме

Церква, а священик зокрема, і є покликані власне до молитви. Тому необхідно в

найкращих перекладах повернути у наші храми всю богослужбову літературу, як

от: Часослов, Мінею, Октоїх, Тріодь тощо, котрі на сьогодні є несправедливо забуті.

Це – наша велика спадщина, в основі котрої лежить Слово, і шанувати її наш прямий

обов’язок.

о. Іван ГАЛІМУРКА, редактор

“СУЩИЙ ВЛАДИКО, ГОСПОДИ, БОЖЕ ОТЧЕ ВСЕДЕРЖИТЕЛЮ,
ПОКЛОНЯЄМИЙ, ДОСТОЙНО ВОІСТИНУ, ПРАВЕДНО І БЛАГО, ЯК
ГОДИТЬСЯ ВЕЛИЧНОСТІ СВЯТОСТИ ТВОЄЇ ТЕБЕ ХВАЛИТИ, ТЕБЕ
ОСПІВУВАТИ, ТЕБЕ БЛАГОСЛОВИТИ, ТОБІ ПОКЛАНЯТИСЯ, ТЕБЕ
БЛАГОДАРИТИ, ТЕБЕ СЛАВИТИ, ЄДИНОГО ІСТИННО СУЩОГО БОГА, І
ТОБІ ПРИНОСИТИ З СЕРЦЕМ СОКРУШЕННИМ І ДУХОМ СМИРЕННИМ
ЦЮ СЛОВЕСНУ СЛУЖБУ НАШУ...”

(ЛІТУРГІЯ СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО)

вересень, 2006 року Божого, число 26/7/181
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Ó äåíü Ïðåîáðàæåííÿ
Ãîñïîäíüîãî â àðõèêàòåä-
ðàëüíîìó ñîáîð³ ñâ. Þðà
âëàäèêà ²ãîð (Âîçíÿê)
â³äñëóæèâ óðî÷èñòó Áîæåñò-
âåííó Ë³òóðã³þ, íà ÿê³é âèãî-
ëîñèâ ïðîïîâ³äü ïðî Ïðå-
îáðàæåííÿ ÃÍ²Õ. Ó ñâî¿é
ïðîïîâ³ä³ ïðåîñâÿùåíí³øèé
íàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³
«ñëóõàííÿ Áîãà», äî ÷îãî
Íåáåñíèé Îòåöü çàêëèêàº íà
ãîð³ Òàâîð. Íà ê³íåöü ñâîº¿
ïðîìîâè Àðõ³ºïèñêîï, çî-
êðåìà, ñêàçàâ: «Âñ³ õî÷åìî
áóòè ìîëîäèìè, ìàòè ïðè-
âàáëèâèé âèãëÿä, áóòè ùàñ-
ëèâèìè, òîùî, àëå öå – ìîæ-
ëèâî ò³ëüêè ìåøêàíöÿì íåáà.
Òîìó ñïèíàéìîñÿ âãîðó, äå
Ãîñïîäü ç ðîçïðîñòåðòèìè é
ïðîòÿãíóòèìè äî íàñ ðóêàìè

î÷³êóº íà íàø³ óñòðåìë³ííÿ, ùîá äîïîìàãàòè íàì îñÿãíóòè öåé çàïîâ³òíèé ñòàí». Ïî çàâåðøåíí³
Ë³òóðã³¿ Âëàäèêà òàêîæ îñâÿòèâ ïåðâîïëîäè…

Ó Äåíü íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè â àðõèêàòåäðàëüíîìó ñîáîð³ ñâ. Þðà áóëî â³äñëóæåíî Àðõèºðåéñüêó
ñâÿòó Ë³òóðã³þ, ÿêó î÷îëèâ âëàäèêà ²ãîð (Âîçíÿê). Íà Áîãîñëóæ³íí³ êèð ²ãîð âèãîëîñèâ ïðîïîâ³äü ó
ÿê³é çàêëèêàâ «ïîäÿêóâàòè Ãîñïîäåâ³, ùî äàâ âîëþ íàøîìó íàðîäîâ³ òà äëÿ íàøî¿ êðà¿íè». Íà
çàê³í÷åííÿ âëàäèêà çàêëèêàâ ïðèñóòí³õ: «Áóäüìî â³ëüíèìè íå ò³ëüêè ÿê íàñåëåííÿ Óêðà¿íè, àëå ÿê
ä³òè Áîæ³, êîòð³ çðîñòàþòü ó â³ð³ òà ó Áîæ³é ëþáîâ³ ³ íåíàâèäÿòü óñå, ùî îñîðóæíå Âñåâèøíüîìó!».

Ó íåä³ëþ, â ïåðåääåíü ñâÿòà Óñï³ííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³, Ïðåîñâÿùåííèé ²ãîð çàâ³òàâ äî
â³ðíèõ ì. Ïóñòîìèòè, äå ó õðàì³, íàçâàíîìó íà ÷åñòü öüîãî âåëèêîãî ñâÿòà, â³äñëóæèâ Àðõèºðåéñüêó
Áîæåñòâåííó Ë³òóðã³þ, à òàêîæ ï³ñëÿ Ë³òóðã³¿ äîâåðøèâ ³ ×èí Âîäîñâÿòòÿ. Ó ñâî¿é ïðîïîâ³ä³ âëàäèêà
çàêëèêàâ «ïðîÿâëÿòè ìèëîñåðäÿ çàâæäè ³ êîæí³é ëþäèí³». Íà çàê³í÷åííÿ áîãîñëóæ³íü Âëàäèêà
²ãîð ïîáëàãîñëîâèâ ïóñòîìèò³â÷àí ³ ùèðî ïðèâ³òàâ ç íàñòóïàþ÷èì õðàìîâèì ñâÿòîì.

Öüîãî æ äíÿ ââå÷åð³, ç íàãîäè ñâÿòà Óñï³ííÿ Áîæî¿ Ìàòåð³, ó ñîáîð³ ñâ. Þðà Àðõèºïèñêîï ²ãîð
(Âîçíÿê) â³äñëóæèâ Âåëèêó âå÷³ðíþ ç Ëèò³ºþ. Íà çàê³í÷åííÿ Âå÷³ðí³ â³äáóëîñÿ ìèðîâàííÿ, ÿêå
óä³ëÿâ ñàì âëàäèêà.

Ó äåíü ñâÿòà Óñï³ííÿ Ïðåñâ. Áîãîðîäèö³ âëàäèêà ²ãîð (Âîçíÿê) â³äñëóæèâ Áîæåñòâåííó Ë³òóðã³þ
ó ìîíàñòèðñüê³é öåðêâ³ ñåñòåð ñâ. Â³íêåíò³ÿ, ùî íà âóë. Çàë³çíÿêà ó Ëüâîâ³. Íàãîäà äëÿ öüîãî áóëà
îñîáëèâà – â ÷àñ³ Ë³òóðã³¿ ñåñòðè Òåðåçà ³ Ñîëîì³ÿ ³ç öüîãî ÷èíó ó ïðèñóòíîñò³ âëàäèêè ïðèéìàëè
â³÷í³ îá³òè. Âëàäèêà ñåðäå÷íî â³òàâ ñåñòåð ç ¿õí³ì âèáîðîì, ñòâåðäèâøè ùî âîíè ïðàâèëüíî
â³äïîâ³ëè ²ñóñîâ³ Õðèñòîâ³, «ïðèéíÿâøè äàð ïîêëèêàííÿ ³ äîðîãó ñïåö³àëüíîãî îñâÿ÷åííÿ», à òàêîæ
äÿêóâàâ é áàòüêàì çà ¿õí³ ñòàðàííÿ ó äîáðîìó âèõîâàíí³ ñâî¿õ ä³òåé, ùî ñâ³äîìî ñïðèéìàþòü ¿õíþ
çãîäó ñëóæèòè Áîãîâ³.

ІНФОРМУЄ
КАНЦЕЛЯРІЯ АРХИЄПИСКОПА

В часі літніх вакацій у каплиці Святоюрських
палат склав присягу Голова Трибуналу Верхов�
ного Архиєпископа Української Греко�Като�
лицької Церкви. Згідно із декретом Блажен�
нішого Любомира (Гузара), Глави УГКЦ, ним став
священик Роман Іванців, який до того часу був
виконуючим обов‘язки Голови згаданого трибу�
налу.

Сьогодні до складу цього ТСьогодні до складу цього ТСьогодні до складу цього ТСьогодні до складу цього ТСьогодні до складу цього Трибуналу входять:рибуналу входять:рибуналу входять:рибуналу входять:рибуналу входять:
свящ. Роман Іванців � Голова Трибуналу;
свящ. Михайло Димид � суддя;
свящ. Роман Дзюбак � суддя, адвокат;
свящ. Роман Дудчак � суддя;
свящ. Олег Каськів � суддя;
свящ. Василь Коваль � суддя;
свящ. Тарас Коцюба � суддя, адвокат;
свящ. Михайло Квятковський � суддя;
свящ. Михайло Палій � суддя, промотор

справедливості;
свящ. Михайло Пришляк � суддя;
свящ. Мартин Хомів � суддя, захисник вузла;
свящ. Роман Шафран � суддя, захисник вузла
свящ. Ігор Демків � захисник вузла;
свящ. Ростислав Бубняк � захисник вузла,

адвокат;
свящ. Сергій Стесенко � нотар;
свящ. Іван Люблінський � нотар;
свящ. Степан Балагура � суддя, промотор

справедливості;
д�н Сергій Ковальчук � промотор

справедливості;
п. Леся Коваленко � суддя, адвокат;
п. Ярослав Проців — судовий експерт

(психолог).
Цей Трибунал є апеляційним Трибуналом в ІІ і

подальших ступенях судочинства УГКЦ (кан.
1063 §3).

Прес�секретаріат Глави УГКЦ

О Ф І Ц І Й Н ОО Ф І Ц І Й Н ОО Ф І Ц І Й Н ОО Ф І Ц І Й Н ОО Ф І Ц І Й Н О

У каплиці Святоюрських палат склав присягу
новий Судовий вікарій Львівської архиєпархії.
Згідно декрету Високопреосвященного Влади�
ки Ігоря (Возьняка), архиєпископа Львівського,
ним став священик Ростислав Бубняк.

На церемонії присяги були присутні: Владика
Ігор (Возьняк), о. Орест Фредина, протосинкел
Львівської архиєпархії, о. Михайло Палій,
промотор справедливості, о. Роман Іванців,
який до цього часу виконував уряд судового
вікарія, о. Роман Шафран, суддя, о. Володимир
Білоцький, суддя, о. Андрій Мацьків, суддя та о.
Ігор Демків, віце�канцлер.

Звертаючись до новопризначеного судового
вікарія Владика зокрема зазначив: «Місія судді
є відповідальною перед Богом та людьми.
Закликаю Вас ставитися до своїх обов‘язків
дуже сумлінно із вимогою до себе, як особа до
цього покликана, а також поглиблюйте ваші
знання. Закликаю, щоб до кожної справи підхо�
дили чесно, відповідально не піддавалися на
якісь тиски пам‘ятаючи, що ця справа стоїть
перед Богом і я мушу її гідно виконати, як каже
закон і моє сумління».

Крім того Владика подякував о. Роману Іванці�
ву за довголітню працю і призначив його
суддею Трибуналу Львівської архієпархії.

о. Олег ПАНЧИНЯК
Прес�секретар Львівської архиєпархії

ПризначеноПризначеноПризначеноПризначеноПризначено
ГГГГГолову Толову Толову Толову Толову Трибуналурибуналурибуналурибуналурибуналу

Верховного АрхиєпископаВерховного АрхиєпископаВерховного АрхиєпископаВерховного АрхиєпископаВерховного Архиєпископа

Новий СуНовий СуНовий СуНовий СуНовий Судовий вікарійдовий вікарійдовий вікарійдовий вікарійдовий вікарій

***

***

***

***

Íåùîäàâíî ó ìàëüîâíè÷îìó
ñåë³ Áåðåãè, ùî íà Ëüâ³âùèí³,
â³äáóâñÿ ôîðìàö³éíèé êóðñ
ñåñòåð ð³çíèõ ÷èí³â òà çãðîìàä-
æåíü ÓÃÊÖ, ÿê³ ãîòóþòüñÿ äî
ñêëàäàííÿ äîâ³÷íèõ îá³ò³â. Ó
öüîìó êóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 34
ñåñòðè. Êóðñ ðîçïî÷àâñÿ çó-
ñòð³÷÷þ ì. Ìàðãàðåòè Ãóòíèê,
×ÑÂÂ, Ãîëîâè Ðàäè Âèùèõ Íà-
ñòîÿòåëüîê ³ç ñåñòðàìè. Íàñòóïí³
ëåêö³¿ ïðîâîäèëè: î. Ïàíòåëåé-
ìîí Ñàëàìàõà, ×ÑÂÂ, î. Ìàðòèí
Õàáóðñüêèé, ×ÑÂÂ, î. Îíîð³íî
Ï³ñòåëëàòî, ÑÄÁ, ñ. Íàòàë³ÿ
Ìåëüíèê, ÇÑÏÐ òà î. Âîëîäèìèð
Ãðóöà, ×Í². Ìåòîþ ëåêö³é áóëî

ПЕРЕД ВІЧНИМИ ОБІТАМИ

ïîãëèáèòè äóõîâíèé äîñâ³ä
ìîíàøîãî æèòòÿ òà âïðîâàäèòè
éîãî íàùîäåíü. Íàéá³ëüøå íàãî-
ëîøóâàëîñü íà ñï³ëüíîòíîìó
æèòò³, ìîíàø³ îá³òè, â³äêðèò³ñòü
äî ñï³ëüíîãî ä³àëîãó, êðèçè ³

òðóäíîù³ â äóõîâíîìó æèòò³ òà
åêëåç³àëüíèé âèì³ð ìîíàøåñòâà.
Êóëüì³íàö³éíîþ, à îäíî÷àñíî é
ö³êàâîþ òåìîþ áóëà: «Æ³íêà â
íàñë³äóâàíí³ Õðèñòà», ÿêó ïðîâ³â
î. Âîëîäèìèð Ãðóöà, ×Í². Â
ðàìêàõ ëåêö³é â³äáóâàëàñÿ ïðàöÿ
â ãðóïàõ, äå ñåñòðè ä³ëèëèñÿ
ñâî¿ì äîñâ³äîì äóõîâíîãî æèòòÿ
òà ïðàö³, à òàêîæ îáãîâîðþ-
âàëèñü â³ç³¿ ïëàí³â ñï³âïðàö³ ì³æ
ìîíàñòèðÿìè íà ìàéáóòíº.

Îêð³ì ëåêö³é â³äïðàâëÿëàñÿ
Ñâÿòà Ë³òóðã³ÿ òà ñåñòðè ìîëèëè-
ñÿ ïîâíå öåðêîâíå ïðàâèëî.

ñ. Òàäåÿ ÄÎÂÃÓÍÜ,
ñåêðåòàð Ðàäè Âèùèõ

Íàñòîÿòåëüîê ÓÃÊÖ

Ç íàãîäè Ðîêó çàõèñòó äóõîâ-
íîãî ñâ³òó äèòèíè ç ³í³ö³àòèâè
Êàòåõèòè÷íî¿ Êîì³ñ³¿ Ëüâ³âñüêî¿
Àðõèºïàðõ³¿ ïî ì³ñòàõ ³ ñåëàõ
ïðîâîäèòüñÿ ë³òíÿ êàòåõèçàö³ÿ.

ЛІТНЯ КАТЕХИЗАЦІЯ ТРИВАЄ
Âïðîäîâæ ñåðïíÿ ñ. Àâ-
ãóñòèíà Ìàãîâêà òà ñ. Â³ðà
Ìåëüíèê, Çãðîìàäæåííÿ
ñâ. Éîñàôàòà, ïðîâîäÿòü
òàêó êàòåõèçàö³þ íà ïàðà-
ô³¿ Ç³ñëàííÿ Ñâÿòîãî Äóõà
ó ì. Ïóñòîìèòè-Ãëèííà.

Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ òóäè
çàâ³òàëè ñ. Ðàôà¿ëà ×ó÷-
ìàí òà ñ. Òàäåÿ Äîâãóíü,
ñåñòðè ñï³ëüíîòè Äî÷îê
Ìàòåð³ Áîæî¿ Íåóñòàííî¿
Ïîìî÷³ ³ç Íîâîÿâîð³âñüêà.
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç ì³ñöåâîþ

ìîëîääþ äàëè ëåêö³þ ïðî ðîçâè-
òîê äèòèíè â ëîí³ ìàòåð³, ïðî
êîíòðàöåïö³þ, à òàêîæ – àáîðò ³
éîãî íàñë³äêè.

Ïðèñóòí³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü

ïåðåãëÿíóòè ³ëþñòðîâàí³ ïëàêà-
òè, íà ÿêèõ áóëî äåòàëüíî çîáðà-
æåíî âíóòð³óòðîáíèé ðîçâèòîê
äèòèíè òà ïåðåá³ã àáîðòó. Â³äòàê
çóñòð³÷ ñóïðîâîäæóâàëàñü ïîêà-
çîì ô³ëüì³â «Ëþäñüêå æèòòÿ –
íàéãîëîâí³øå äèâî», «Í³ìèé
êðèê» òà êë³ï «Í³ àáîðò!»

«Ñïîä³âàºìîñü, ùî öÿ çóñòð³÷
äîïîìîæå íàø³é ìîëîä³ ïåðå-
îñìèñëèòè ã³äí³ñòü ëþäèíè òà
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîäðóæí³õ ïàð
çà ñï³âïðàöþ ç Áîãîì ó äàðóâàíí³
æèòòÿ», - ñêàçàëà ñ. Òàäåÿ.

Äî÷êè Ìàòåð³ Áîæî¿
Íåóñòàííî¿ Ïîìî÷³,

ì. Íîâîÿâîð³âñüê
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ÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎÊÎÐÎÒÊÎ
ПРЕДСТАВНИКИ ДУХОВЕНСТВА УГКЦ
ОТРИМАЛИ ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ

Напередодні Дня незалежності Президент Укра�
їни Віктор Ющенко вручив державні нагороди.
Преосвященний Владика Юліян (Вороновський),
Єпарх Самбірсько�Дрогобицький був нагород�
жений орденом «За заслуги» II ступеня. Крім того,
були нагороджені ще троє представників ду�
ховенства УГКЦ. Зокрема, орденом князя Ярослава
Мудрого V ступеня було нагороджено Прео�
священного Владику Петра (Крика), Апостоль�
ського Екзарха для українців�католиків візантій�
ського обряду в Німеччині та Скандинавії. А
всечесніші отці Дмитро Блажейовський та Василь
Поточняк � орденом «За заслуги» III ступеня.

Прес�секретаріат Глави УГКЦ

ВЛАДИКА ЮЛІЯН (ҐБУР) ВРУЧИВ ПОДАРУНКИ
СИРОТАМ�ПЕРШОКЛАСНИКАМ

Дев’ять дітей сиріт і напівсиріт зі Стрия отримали
портфелик із необхідним шкільним приладдям
напередодні початку навчального року та м’які
іграшки. У каплиці Канцелярії Стрийської єпархії
Владика помолився разом з дітьми за Боже благо�
словення для них та успішний початок навчання у
школах.

СТРИЙСЬКА ЄПАРХІЯ НАДАЛА ДОПОМОГУ
ТЮРМІ У С. ЗАКЛАД НА ЛЬВІВЩИНІ

З цією метою Владика Юліян (Ґбур) відвідав
Миколаївську виправну колонію № 50, яка знахо�
диться в цьому селі. Він передав медикаменти,
продукти харчування, спортивне обладнання,
канцтовари та миючі засоби як благодійну допо�
могу від Стрийської єпархії для засуджених колонії
на чотири тисячі гривень.

ВІДПУСТ У ЖОВКВІ
На вічевій площі міста Жовкви у спеціально

приготованому вівтарі преосвященний Михаїл
Колтун, єпископ Сокальський, відслужив архи�
єрейську літургію та рукоположив у сан священ�
ства Степана Висоцького, а у сан дияконства Ігоря
Тикаря і Андрія Дудчака.

ВІЧНІ ОБІТИ
Преосвященний владика Володимир Війтишин,

Єпарх Івано�Франківський, відвідав згромадження
Сестер Пресвятої родини, що в місті Івано�Фран�
ківськ по вулиці Любачівського, 23. В цей день
сестра Бернадета і сестра Єлизавета приймали
довічні обіти. В приміщенні каплиці, яка знахо�
диться монастирі, розпочалася Свята Літургія,
котру владика Володимир  відслужив у спів�
служінні о. Єроніма – студитського уставу і о. Петра
Вітвицького.

УГКЦ СТАЛА ВЛАСНИКОМ КОЛИШНЬОЇ
РЕЗИДЕНЦІЇ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ

ШЕПТИЦЬКОГО НА ПРИКАРПАТТІ
Нерухоме майно санаторно�оздоровчого ком�

плексу «Підлюте», котрий розташований в урочищі
«Підлюте» на території села Осмолода, Рожня�
тівського району Івано�Франківської області,
розпорядженням голови облдержадміністрації
Романа Ткача передано у власність Івано�Франків�
ського єпархіального управління УГКЦ. Про це
повідомляє офіційний сайт Івано�Франківської
ОДА.

ЗАКАРПАТСЬКІ ГРЕКО�КАТОЛИКИ СПРО�
СТУВАЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО МАСОВИЙ ПЕРЕ�
ХІД ВІРНИХ ДО МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ

 Управління Мукачівської греко�католицької
єпархії  спростувало інформацію про те, що нібито
вірні одного з сіл області масово переходять до
Московського Патріархату. «Офіційно повідом�
ляємо, що в селі Концово Ужгородського району
існує Свято�Успенська громада Греко�Католицької
Церкви і жоден її вірник не перейшов до Право�
славної Церкви», – йдеться у заяві єпархії. Про це
розповідає Західна Інформаційна корпорація та
офіційний сайт УГКЦ у статті під назвою: «Кому
вигідна неправда? Або ще раз про «масовий пе�
рехід» греко�католиків до Московського Па�
тріархату».

УПЦ (МП) ПРОТИ ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА
ГЕТЬМАНУ ІВАНОВІ МАЗЕПІ

Встановлення пам’ятника гетьману Мазепі в
Харківській області не сприятиме об’єднанню
української нації. Про це заявив прес�секретар
Української Православної Церкви (Московського
Патріархату) Василь Анісімов, – повідомив Інсти�
тут масової інформації.

Çà ìàòåð³àëàìè ³íôîðìàãåíñòâ

Íåð³äêî ï³ñëÿ äîâãîãî ÷è êîðîòêîãî
ñ³ìåéíîãî ñï³âæèòòÿ ïîäðóææÿ
óñâ³äîìëþº – ðàçîì ¿ì á³ëüøå áóòè
íå õî÷åòüñÿ. Íå â ñåðåäíüîâ³÷÷³
æèâåìî: ðîç³ðâàòè öèâ³ëüíèé øëþá
ëåãêî – ê³ëüêà ñóäîâèõ çàñ³äàíü, õîðî-
øèé àäâîêàò ³ êðàïêà. À îñü ùî
ðîáèòè òèì ëþäÿì, ÿê³ â³í÷àëèñÿ â
öåðêâ³ ³ äàâàëè êëÿòâó: „Äîêè ñìåðòü
íå ðîçëó÷èòü íàñ” ïåðåä Áîãîì?
Îòåöü Ðîìàí ²âàíö³â, ñóäîâèé â³êàð³é
òðèáóíàëó Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿ äàâ
êîíêðåòí³ â³äïîâ³ä³ ³ ïîÿñíèâ ñèñòåìó
óíåâàæíåííÿ øëþáó.

– Ìè ðîçãëÿäàºìî ð³çí³ ñïðà-
âè. Ó íàñ ïðàöþº ÷îòèðè ñóää³,
çàõèñíèêè ïîäðóæíüîãî âóçëà,
íîòàð³, àóäèòîðè, åêñïåðòè
íàøîãî òðèáóíàëó. À çàãàëîì
ñàì òðèáóíàë íàðàõîâóº â³ä 10
äî 13 ÷îëîâ³ê. Òðèáóíàë ñòâî-
ðèëè äåêðåòîì ïîê³éíîãî Ìèðî-
ñëàâà-²âàíà Ëþáà÷³âñüêîãî 1993
ðîêó. Ñïî÷àòêó öå áóâ ìèòðî-
ïîëè÷èé òðèáóíàë, à âæå â³ä
âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó â³äáó-
ëèñÿ äåÿê³ çì³íè, ³ óòâîðèâñÿ
òðèáóíàë Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿.

– Ùî º âàãîìîþ ïðè÷èíîþ äëÿ
òîãî, àáè óíåâàæíèòè øëþá?

– ª òðè ïðè÷èíè íà ï³äñòàâ³
ÿêèõ øëþá ìîæíà âèçíàòè íå-
ä³éñíèì. Ïåðøà – áðàê ïðèïè-
ñàíî¿ ïðàâîì ôîðìè, äðóãà –
ïåðåøêîäà, òðåòÿ – áðàê ïî-
äðóæíüî¿ çãîäè. Ëèøå ö³ òðè ðå÷³
ìîæóòü ñïîíóêàòè äî óíåâàæ-
íåííÿ øëþáó. Íàâåäó ïðèêëàä
êîæíî¿ ç ïðè÷èí. Áðàê ïðèïè-
ñàíî¿ ôîðìè ìîæíà ïðî³ëþñ-
òðóâàòè â³äñóòí³ñòþ ñâ³äê³â.
Íàâ³òü ÿêùî º îäèí ñâ³äîê, òî
øëþá ìîæå áóòè íåä³éñíèì.
Áóâàº òàêå, ùî ñâÿùåíèê íå
ìîæå â³í÷àòè, àäæå íå êîæåí
ñâÿùåíèê ìàº ïðàâî íà áëàãî-
ñëîâ³ííÿ øëþáó. Ïåðåøêîäà –
íåîõðåùåí³ñòü. ßêùî îäíà îñî-
áà íå ìàº Òàéíè Õðèùåííÿ, òî
òðåáà çâåðòàòèñÿ äî ºïèñêîïà ç
ïðîõàííÿì ïðî äèñïåíçó (âàæ-
í³ñòü ïîäðóææÿ) àáî îõðèñòè-
òèñü. Ïåðåøêîäîþ ùå ìîæå
áóòè ïðèíàëåæí³ñòü äî ³íøî¿
â³ðè. Ùîäî áðàêó ïîäðóæíüî¿
çãîäè, òî öå ñòîñóºòüñÿ ïðè÷èí
÷åðåç õâîðîáè. Äëÿ ïðèêëàäó, â
ëþäèíè º ïåâí³ ïñèõ³÷í³ â³äõè-

Отець Роман Іванців: „Уневажнення церковного
шлюбу нагадує судовий процес”

ëåííÿ. Òóò éäåòüñÿ ïðî íåçäàò-
í³ñòü âçÿòè íà ñåáå ïîäðóæí³é
îáîâ’ÿçîê. Àáî ïðèìóñ ÷åðåç âà-
ã³òí³ñòü. Àëå öå âñå ðîçãëÿäàþòü
ó ñóä³.

Õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî ðîçëó-
÷åííÿ áàãàòî õòî ðîçóì³º íåïðà-
âèëüíî. Â Êàòîëèöüê³é öåðêâ³
³ñíóº ïîíÿòòÿ ñåïàðàö³¿, òîáòî
ï³ñëÿ òàêîãî ðîçëó÷åííÿ áðàòè
øëþá íå ìîæíà. Àëå ÿêùî º òðè
çãàäàí³ ïðè÷èíè, òî òîä³ øëþá º

íåä³éñíèì. Îäðóæèòèñÿ ìîæíà é
òîä³, êîëè îäíà ³ç ñòîð³í ïîìè-
ðàº.

– ßê âèãëÿäàº âñÿ öÿ ïðîöåäóðà?
– Öå äîñèòü òðèâàëèé ïðîöåñ.

Ñïî÷àòêó ëþäè çâåðòàþòüñÿ äî
íàñ, ïðèíîñÿòü âñ³ íåîáõ³äí³
äîêóìåíòè. ª ïîçèâà÷, º é
â³äïîâ³äà÷. Öå ïîâèíí³ áóòè
ëèøå ò³ îñîáè, ÿê³ ìàþòü íàì³ð
óíåâàæíèòè øëþá. Çàïîâíþþòü
óñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ïðîâî-
äÿòü ðîçìîâè ³ç îáîìà ñòîðî-
íàìè, ÿêùî º ñåðéîçí³ ï³äñòàâè,
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ, ³ çàê³í-
÷óºòüñÿ â³í âèðîêîì. Öåé âèðîê
ìîæå áóòè ³ ïîçèòèâíèì, ³ íåãà-
òèâíèì. Ó äðóãîìó âèïàäêó, ï³ñëÿ
öèâ³ëüíîãî ðîçëó÷åííÿ, ëþäè  íå
ìîæóòü â³í÷àòèñÿ. Â³äïîâ³äíî äî
ïðàâèë, ð³øåííÿ âèíîñÿòü âïðî-
äîâæ ðîêó. Àëÿðìîâî öå íå
âèð³øóºòüñÿ, áî òóò òðåáà ïðî-
àíàë³çóâàòè êîæåí ìîìåíò, âñå
âèâ÷èòè. Ñëóõàííÿ íàãàäóº
çâè÷àéíèé ñóäîâèé ïðîöåñ.
Çàñëóõîâóþòü îáèäâ³ ñòîðîíè,

ñâ³äê³â, âñå àíàë³çóþòü, ³ ëèøå
òîä³ ìîæíà ùîñü âèð³øóâàòè.

– Ñê³ëüêè öå êîøòóº?
– Ö³íà òàêîãî ïðîöåñó – 400

ãðí. Ö³ êîøòè ñïëà÷óþòü ó êàñó
Ëüâ³âñüêî¿ Àðõèºïàðõ³¿.

– ×è áóâàþòü òàê³ âèïàäêè,
êîëè îäíà ³ç ñòîð³í íå ìîæå áóòè

îñîáèñòî ïðèñóòíÿ íà ïðîöåñ³?
Äëÿ ïðèêëàäó, ëþäèíà ó â’ÿçíèö³.
– Ç ö³ºþ ëþäèíîþ ìè ñï³ëêó-

ºìîñÿ ïèñüìîâî. Ïîâ³äîìèòè
³íøó ñòîðîíó – îáîâ’ÿçêîâà
óìîâà, ³íàêøå ïðîöåñ ìîæå áóòè
íåä³éñíèì. Áóâ ó íàñ òàêèé
âèïàäîê, êîëè ñòîðîíè ï³ñëÿ
óíåâàæíåííÿ øëþáó ïîìèðèëè-
ñÿ. Ëþäè ïðîéøëè „îçäîðîâëåí-
íÿ” ³ çì³íèëè ñâîþ äóìêó.

Ç ÿêîþ ïðîáëåìîþ âè
çóñòð³÷àºòåñü íàé÷àñò³øå?

– Ïåðåäîâñ³ì, ³äåòüñÿ ïðî
íåäîçð³ë³ñòü ëþäåé äî ïîäðóæ-
íüîãî æèòòÿ. Âîíè ÷àñòî ùå
íåãîòîâ³ äî òàêîãî âàæëèâîãî
êðîêó, íå ìîæóòü áðàòè íà ñåáå
òàêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. À âçàãàë³,
öå – íåäáàë³ñòü, íåðîçóì³ííÿ
Ñâÿòî¿ Òàéíè Ïîäðóææÿ. Ç
îäíîãî áîêó, äóæå äîáðå, ùî â
íàñ º ÿê³ñü ïåðåäøëþáí³ íàâ÷àí-
íÿ. Àëå òàêà íàóêà íå çàâæäè
âêîð³íÿºòüñÿ â ãîëîâàõ ëþäåé.
Îò òîä³ é òðàïëÿºòüñÿ òàêå.
Ïðè÷èíîþ ìîæå áóòè ³ âèõî-
âàííÿ, ³ ïîãëÿäè, ³ ð³çíå áà÷åííÿ
ñâ³òó. ßêùî âè ³ íàâàæèëèñÿ
ïðèñòóïèòè äî Òàéíè Ïîäðóææÿ,
òî âàì ïîòð³áíî äîáðå çâàæèòè
ñâîº ð³øåííÿ, çðîçóì³òè, ùî öå
áóâàº ëèøå ðàç ó æèòò³, ùî ñâî¿ì
âèáîðîì ìîëîä³ ëþäè ìîæóòü
ïîáóäóâàòè ãàðíó, çäîðîâó
ñ³ì’þ. ßêùî ëþäèíà ìàòèìå
â³ðó, òî áóäå é â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
Òðåáà ðîçóì³òè, ùî ïîäðóææÿ –
íå ëèøå òðàäèö³ÿ, à ùîñü á³ëü-
øå. Ìîëîäü ïîâèííà á³ëüøå
óñâ³äîìëþâàòè, àäæå öå â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü ïåðåä Áîãîì.

P.S.Óíåâàæíåííÿ – ñòâåðä-
æåííÿ íåä³éñíîñò³ ïîäðóææÿ ³
âèçíàííÿ éîãî íåä³éñíèì ïåðåä
Áîãîì òà Öåðêâîþ.

Ðîçìîâëÿëà Îëåíêà ÊÎÑ
Ãàçåòà “Ðàòóøà”

Íåùîäàâíî ó ñ. Ãîäîâèöÿ,
Ñîê³ëüíèöüêîãî ïðîòîïðåñâ³òå-
ðàòó, â³äáóëîñÿ àðõèºðåéñüêå
îñâÿ÷åííÿ õðàìó, ÿêå çä³éñíèâ
Âèñîêîïðåîñâÿùåííèé Âëàäèêà
²ãîð (Âîçüíÿê), àðõèºïèñêîï
Ëüâ³âñüêèé. ×èí îñâÿ÷åííÿ
â³äáóâñÿ ïåðåä Àðõèºðåéñüêîþ
Áîæåñòâåííîþ Ë³òóðã³ºþ.

Âëàäèö³ ñï³âñëóæèëè 12 ñâÿ-
ùåíèê³â, ñåðåä ÿêèõ: î. Ìèðî-
ñëàâ Ïðèòóëà, àäì³í³ñòðàòîð
õðàìó Óñïåííÿ Ïðåñâÿòî¿ Áîãî-
ðîäèö³ ñ. Ãîäîâèöÿ, ïðîò. Ñòå-
ïàí Ãëóøàê, ïðîòîïðåñâ³òåð
Ñîê³ëüíèöüêèé, ïðîò. Áîãóñëàâ
Ãóíêåâè÷, ïðîòîïðåñâ³òåð Çâå-
íèãîðîäñüêîãî ïðîòîïðåñâ³-
òåðàòó, ïðîò. Ìàðòèí Êàíàâàí,
ðàäíèê Áëàæåíí³øîãî Ëþáîìè-
ðà, ºðì. Ìèõàéëî ßêèìåöü ×Í²,
ÿêèé ïîäàðóâàâ äëÿ íîâîãî
õðàìó êîï³þ ³êîíè Áîæî¿ Ìàòåð³
Íåóñòàííî¿ Ïîìî÷³ ç ðåë³êâ³ºþ –
÷àñòî÷êîþ ìàíò³¿ áëàæåííîãî

ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ìèêîëàÿ
×àðíåöüêîãî, ñâÿùåíèêè ñóñ³ä-
í³õ ïàðîõ³é.

«Çâóêîì öåðêîâíèõ äçâîí³â, ç
õë³áîì íà âèøèòîìó ðóøíèêîâ³
çóñòð³ëà ì³ñöåâà ãðîìàäà òà
ãðîìàäà ñ. Áàñ³âêà, äîðîãîãî
ãîñòÿ. Ùèð³ ñëîâà ïðèâ³òàíü
ëèíóëè ç óñò ä³â÷àò ³ õëîïö³â íà
àäðåñó Âëàäèêè, - ðîçïîâ³äàº î.
Ìèðîñëàâ Ïðèòóëà. - ×óäîâî ³
ìåëîä³éíî ñï³âàâ ì³ñöåâèé õîð
ï³ä êåðóâàííÿì äèðèãåíòà ï.
Ãðèãîð³ÿ Ãëîâè. Áàãàòî ëþäåé
ïðèñòóïèëî äî ñâÿòèõ Òà¿íñòâ».

Íà çàê³í÷åííÿ Ë³òóðã³¿ Âëàäèêà
²ãîð âèãîëîñèâ ïðîïîâ³äü.Â³í
òîðêíóâñÿ ³ñòîð³¿ òà ïðè÷èí
áóä³âíèöòâà õðàì³â, ïîñèëà-
þ÷èñü íà öèòàòè Ñâÿòîãî Ïèñü-
ìà, à òàêîæ ïîäÿêóâàâ óñ³ì –
ïàðîõ³ÿíàì ³ æåðòâîäàâöÿì, ÿê³,
íå äèâëÿ÷èñü íà ð³çí³ ïåðåïîíè
³ òðóäíîù³, ñïðè÷èíèëèñÿ â òîé
÷è ³íøèé ñïîñ³á äî çâåäåííÿ ö³º¿

ñâÿòèí³ òà ïîáàæàâ ùîá â³ðí³ é
íàäàë³ óòðèìóâàëè õðàì â ÷èñ-
òîò³, ãîðíóëèñÿ äî íüîãî, íå
çàáóâàþ÷è ó òîé æå ÷àñ ïðî õðàì
ñâîº¿ äóø³ òà âðó÷èâ ïîäÿ÷í³
ãðàìîòè òèì, õòî íàéá³ëüøå
ïîòðóäèâñÿ ó áóä³âíèöòâ³ ñâÿòè-
í³.

Ïðåñ-ñëóæáà Ëüâ³âñüêî¿
àðõèºïàðõ³¿

Освячено новий храм
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Ó çâ’ÿçêó ç ëèñòàìè ³ ïóáë³êàö³ÿìè ãðóïè îòö³â-
âàñèë³ÿí ç ë³êâ³äîâàíî¿ ÷åñüêî¿ äåëåãàòóðè, ùî
ïåðåáóâàþòü â ñ. Ï³äã³ðö³ Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³,
çàãîñòðèëèñÿ ñïðîáè «ðåàí³ìóâàòè» ãàðÿ÷å
ïðîâàäæåíó â ÓÃÊÖ â ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ³ ïðèãàñëó
ç ÷àñó âèõîäó ¿¿ ç ï³äï³ëëÿ äèñêóñ³þ ñòîñîâíî
áîãîñëîâñüêîãî ³ ë³òóð´³éíîãî òåðì³íó
«ïðàâîñëàâíèé». Çîêðåìà, â íåäàâíüîìó îïóñ³ ï³ä
íàçâîþ «Ëèñò â³ðíèì ÓÃÊÖ», äàòîâàíèì
12.06.2006 ³ ï³äïèñàíèì âæå çâ³ñíèìè Øï³ðæ³êîì,
Äîãíàëîì ³ Ã³òþêîì, ÷èòàºìî: «Ãðåöüêå ñëîâî
“ÎÐÒÎÄÎÊÑÎÑ” îçíà÷àº ïðàâîâ³ðíèé à íå
ïðàâîñëàâíèé!!! Çà ¿õ òâåðäæåííÿì, ñëîâî
“ïðàâîñëàâíèé” íà Óêðà¿í³ ³ ó âñ³õ ñëîâ’ÿíñüêèõ
äåðæàâàõ îçíà÷àº ò³ëüêè ³ ò³ëüêè: ÷ëåí ïðàâîñëàâíî¿
ñõèçìàòè÷íî¿ Öåðêâè».

Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è çãàäàí³
ïðåâåëåáí³ ³ºðå¿ êîìïåòåíòí³ â äàíîìó
ïèòàíí³, çâåðí³ìîñÿ äî ñàìî¿ ãðåöüêî¿
ìîâè. Òåðì³í ορθοδοξοζ («îðòîäîêñîñ»)
ñêëàäàºòüñÿ ç äâîõ ñë³â: ορθοζ («îðòîñ»)
– ïðÿìèé, ïðàâèëüíèé, ³ñòèííèé, â³ðíèé,
ä³éñíèé, ñïðàâåäëèâèé (ïîð.: À. Ä.
Âåéñìàí. Ãðå÷åñêî-ðóññêèé ñëîâàðü.
Ðåïðèíò V-èçäàíèÿ 1899 ã. – Ãðåêî-
ëàòèíñêèé êàáèíåò Þ. À. Øè÷àëèíà:
Ìîñêâà 1991. – Ñ. 898) δοξα («äîêñà»).
ßêùî ùîäî ïåðøîãî ñëîâà ñóïåðå÷-
íîñòåé íå âèíèêàº ³ àâòîðè ïîãîäæóþòüñÿ
ç éîãî ïåðåêëàäîì «ïðàâî~», òî ùîäî
äðóãîãî ëàìàþòü ñïèñè. Ùî æ îçíà÷àº
δοξα? Öå ³ìåííèê, ïîõ³äíèé â³ä ä³ºñëîâà
δοκεω («äîêåî») – äóìàòè, ãàäàòè, ââàæà-
òè, ðîñ.: «ïîëàãàòü», çäàâàòèñÿ, âèäà-
âàòèñÿ (ïîð.: À. Ä .Âåéñìàí ... – c. 338-
339). Òîìó ïåðâèííå çíà÷åííÿ δοξα –
äóìêà, óÿâëåííÿ (ðîñ.: «ìíåíèå»),
ââàæàííÿ, ïðèïóñêàííÿ, âèäèì³ñòü (ïîð.:
À. Ä. Âåéñìàí ... – c. 340) – ó çíà÷åíí³
íåÿñíîãî, íåâèðàçíîãî ³ íåïåâíîãî
çíàííÿ, ÿêîìó Ïëàòîí ïðîòèñòàâëÿâ

Чи справедливо перед Богом слухати вас, більше ніж Бога?

επιστηµη («åï³ñòåìå») – ÷³òêå, î÷åâèäíå
àáî îá´ðóíòîâàíå íàóêîâå çíàííÿ (ïîð.:
î. ä-ð Ìèêîëà Êîíðàä, Íàðèñ ³ñòîð³¿
ñòàðîäàâíüî¿ ô³ëîñîô³¿. – Âèä. ÓÊÓ, Ðèì
1974. – c. 189). Öÿ íåãàòèâíà êîííîòàö³ÿ
ïåðâèííîãî çíà÷åííÿ δοξα ï³äòâåðä-
æóºòüñÿ ùå é îäíîêîðåíåâèì   δοκηµα
(«äîêåìà») – íåñïðàâæíº, ïðèìàðà,
ïðèâèä (ïîð.: À. Ä. Âåéñìàí ... – c. 339).
Áóëî á ö³ëêîâèòî íåâ³äïîâ³äíèì âèêîðèñ-
òîâóâàòè äïîá ó öüîìó ïåðâèííîìó
çíà÷åíí³ íåÿñíîãî, íåâèðàçíîãî, ðîç-
ïëèâ÷àòîãî «ìíºí³ÿ» äëÿ îçíà÷åííÿ
ðåë³´³éíî¿ â³ðè; òèì á³ëüøå, ùî â ãðåöüê³é
ìîâ³ äëÿ öüîãî º ³íøå, òî÷íå ñëîâî, ïðî
ÿêå ï³äå ìîâà íèæ÷å.

Äðóãå çíà÷åííÿ δοξα, ùî âèâîäèòüñÿ ç
ïåðøîãî – ñòîðîííÿ äóìêà ïðî êîãîñü,
äîáðå ÷è ïîãàíå ³ì’ÿ, ñëàâà. Â Íîâîìó
Çàâ³ò³ δοξα (çà âèíÿòêîì ìíîæèíè δοξαι
(«äîêñàé») ó çíà÷åíí³ «âëàñò³» (ïîð.: À.
Ä. Âåéñìàí ... – c. 340) âæèâàºòüñÿ
âèêëþ÷íî ó çíà÷åíí³ ñëàâà: Ο δε ζητων την
δοξαν του πεµψατοζ αυτον, ουτοζ αληθηζ εστιν
(«Ãî äå äçåòîí òåí äîêñàí òó ïåìïñàòîñ
àâòîí, ãóòîñ àëºòåñ åñò³í») – Õòî æ òîãî
ñëàâè øóêàº, ÿêèé ïîñëàâ éîãî, òîé
ïðàâäèâèé (²â. 7,18); Πατερ δοξασον σου το
ονοµα («Ïàòåð, äîêñàñîí ñó òî îíîìà») –
Îò÷å, ïðîñëàâ ñâîº ³ì’ÿ! (²â. 12,28) – ³
òàêèõ öèòàò ìîæíà íàâåñòè áàãàòî.
Âèãëÿäàº, ùî çãàäàí³ ³ºðå¿, òèòóëóþ÷èñü
äîêòîðàìè ³ ë³öåíö³ÿòàìè áîãîñëîâ’ÿ,
í³êîëè íå òðèìàëè â ðóêàõ Íîâîãî Çàâ³òó
â îðè´³íàë³, òîáòî ïî-ãðåöüêè. Á³ëüøå
òîãî, âèäàºòüñÿ, ùî âîíè í³êîëè íå
çíàéîìèëèñÿ ç îðè´³íàëüíèì òåêñòîì
Ë³òóð´³¿ ñâ. ²âàíà Çîëîòîóñòîãî, äå
âèãîëîñ ï³ñëÿ ªâàíãåë³ÿ: «Ñëàâà òîá³,
Ãîñïîäè, ñëàâà òîá³» çâó÷èòü: ∆οξα συ,
Κυριε, δοξα συ («Äîêñà ñ³, Ê³ð³º, äîêñà ñ³»),

à âñ³ì â³äîìå ñëàâîñëîâ’ÿ: «Ñëàâà Îòöþ,
³ Ñèíîâ³, ³ Ñâÿòîìó Äóõîâ³...» çâó÷èòü:
∆οξα Πατρι, και, Υιω, και τω Αγιω Πνευµατι
(«Äîêñà Ïàòð³, êàé Ã³éî, êàé òî Ãà´³éî
Ïíåâìàò³...» (äëÿ ëåãøîãî ïðî÷èòàííÿ ÿ
ïîäàþ òðàíñêðèïö³þ çà Åðàçìîì Ðîòòåð-
äàìñüêèì, òîáòî ñòàðîãðåöüêó, à íå
â³çàíò³éñüêó. Ïðîøó ÷èòà÷³â âèáà÷èòè
ìåíå çà öå – Ï. Ã.).

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ áîãîñëîâñüêî¿ àð´ó-
ìåíòàö³¿, òî ÿ íå áóäó ¿¿ ïîâòîðþâàòè, áî
íà öþ òåìó íàïèñàíî áàãàòî. Çàóâàæó
ëèøå, ùî íà VII Âñåëåíñüêîìó Ñîáîð³ â
Êîíñòàíòèíîïîë³ (787 ð. ïî Ð. Õð.), äå
òåðì³í ορθοδοξοζ îñòàòî÷íî çàêð³ïèâñÿ ÿê
ë³òóð´³éíèé ³ áîãîñëîâñüêèé, éøëîñÿ íå
ïðî ïðàâäèâó â³ðó (ó çíà÷åíí³ âèð³øåííÿ
äîãìàòè÷íèõ ñóïåðå÷îê), à ñàìå ïðî
ïðàâäèâó ïðîñëàâó Áîãà øëÿõîì ïî÷è-
òàííÿ ³êîí – àäæå Ñîáîð áóëî ñêëèêàíî
ïðîòè ³êîíîáîðö³â. ² â òàêîìó áîãîñëîâ-
ñüêîìó é ë³òóð´³éíîìó çíà÷åíí³ ñë³ä
òåðì³í ορθοδοξοζ – ïðàâîñëàâíèé –
âæèâàòè ³ íèí³. ßêùî æ ï³ñëÿ âåëèêî¿
ñõèçìè 1054 ðîêó Ñõ³äí³ Öåðêâè çàðåçåð-
âóâàëè ñîá³ öåé òåðì³í ÿê êîíôåñ³éíó
îçíàêó, òî çðîáèëè öå íåïðàâîì³ðíî ³ òèì
äîïóñòèëèñÿ áîãîñëîâñüêî¿ ïîìèëêè.
Çîêðåìà, Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò,
íàçèâàþ÷è ñåáå «Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êîâüþ», ìóñ³â áè ùå äîâåñòè, ùî ñàìå º
â íüîìó ïðàâîñëàâíîãî...

Ùî æ òîä³ ç òåðì³íîì «ïðàâîâ³ðíèé»?
ßê ³ «ïðàâîñëàâíèé», öåé òåðì³í ñêëà-
äàºòüñÿ ç äâîõ ñë³â: ïðàâèëüíèé ³ â³ðà.
Ïî-ãðåöüêè: ïðàâèëüíèé – ορθοζ, à â³ðà –
πιστιζ («ï³ñò³ñ») (ïîð.: À. Ä. Âåéñìàí ... –
c. 1004). Öåé òåðì³í òåæ âæèâàºòüñÿ â
Íîâîìó Çàâ³ò³, íàïðèêëàä: Θυγατερ, η πιστιζ
σου σεσωκεν σε («Ò³´àòåð, ãå ï³ñò³ñ ñó
ñåñîêåí ñå») – Äî÷êî, â³ðà òâîÿ ñïàñëà
òåáå (Ìò. 9,22); Εχετε πιστιν Θεου («Åõåòå
ï³ñò³í Òåó») – Ìàéòå â³ðó â Áîãà (Ìð.
11,22); Πλην ο Υιοζ του Ανθρωπου ελθων αρα
ευρησει την πιστιν επι τεζ γηζ?; («Ïëºí ãî
Ã³éîñ òó Àíòðîïó åëüòîí àðà ãåâðåñåé òåí
ï³ñò³í åï³ òåñ ´åñ?») – Ò³ëüêè æ Ñèí

×îëîâ³÷èé, êîëè ïðèéäå, ÷è çíàéäå íà
çåìë³ â³ðó? (Ëê. 18,8). Ïîõ³äíèì â³ä πιστιζ
º ïðèêìåòíèê πιστοζ («ï³ñòîñ») – â³ðíèé,
â³ðóþ÷èé (ïîð.: À. Ä. Âåéñìàí... – c.
1004): Ο πιστοζ εν ελαχιστω, και εν πολλω
πιστοζ εστιν; («Ãî ï³ñòîñ åí åëÿõ³ñòî, êàé
åí ïîëëüî ï³ñòîñ åñò³í») – Õòî â³ðíèé ó
íàéìåíø³ì, òîé ³ â âåëèêîìó â³ðíèé (Ëê.
16,10). Òàêèì ÷èíîì, òåðì³í «ïðàâî-
â³ðíèé» ïîâèíåí ïî-ãðåöüêè çâó÷àòè
ορθοπιστοζ – «îðòîï³ñòîñ», à íå «îðòîäîê-
ñîñ»!

Çíàííÿ ãðåöüêî¿ ìîâè ï³äãîðåöüêèõ
³ºðå¿â ïðîñòî âðàæàþòü. À, ìîæå, îòö³-
äîêòîðè íå áåðóòü äî ðóê Íîâîãî Çàâ³òó
â îðè´³íàë³ òîìó, ùî áîÿòüñÿ «³ñòîðè÷íî-
êðèòè÷íî¿ òåîëîã³¿»? Ò³ëüêè äëÿ ÷îãî æ
òîä³ «çâàëþâàòè íà çäîðîâó ãîëîâó» ³
çâèíóâà÷óâàòè òåïåð³øíþ óïðàâó ×ÑÂÂ
â òîìó, â ÷îìó ñàì³ øêóòèëüãàþòü: «Öå
ïðèì³òèâíå íåçíàííÿ (³´íîðàö³ÿ) äàíî¿
ïðîáëåìè ³ ãðåöüêî¿ ìîâè â óïðàâ³ ×ÑÂÂ
º íåçðîçóì³ëèì!» («Ëèñò â³ðíèì ÓÃÊÖ»,
12.06.2006). Ìîæå, âîíè ââàæàþòü ñåáå
óïðàâîþ ×ÑÂÂ?

Â ¿õí³õ ïîòóãàõ ïîì³òíî ùå îäèí – ï³ñëÿ
âñüîãî íèìè îïóáë³êîâàíîãî íå íàäòî
äèâíèé – çá³ã, à ñàìå: âîíè òâåðäÿòü, ùî
«Ñëîâî “ïðàâîñëàâíèé” íà Óêðà¿í³ ³ ó âñ³õ
ñëîâ’ÿíñüêèõ äåðæàâàõ îçíà÷àº ò³ëüêè ³
ò³ëüêè: ÷ëåí ïðàâîñëàâíî¿ ñõèçìàòè÷íî¿
Öåðêâè» («Ëèñò â³ðíèì ÓÃÊÖ»,
12.06.2006).  Ìîñêîâñüêèé Ïàòð³àðõàò
òåæ âñ³ìà ñèëàìè íàìàãàºòüñÿ çàðåçåð-
âóâàòè òåðì³í «ïðàâîñëàâíèé» âèêëþ÷íî
äëÿ ñåáå, âåäó÷è ìàñîâàíó ïðîïàãàíäó
ñåðåä â³ðóþ÷èõ Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Á³ëîðó-
ñ³¿, ùî ïðàâîñëàâí³ – ò³ëüêè ÌÏ, à
«óí³àòè», ñåáòî ÓÃÊÖ, íå º ïðàâîñëàâ-
íèìè. Òî, ìîæå, ñïðàâà íå ó ô³ëîëîã³¿ ³
íå â òåîëîã³¿, é ï³äãîðåöüê³ ³ºðå¿ ÷³òêî
çíàþòü, êîìó âîíè ñëóæàòü?

Ïåòðî ÃÓÑÀÊ,
äèïëîìîâàíèé ñïåö³àë³ñò

ç êëàñè÷íî¿ ô³ëîëîã³¿, ä-ð ô³ëîñîô³¿.

ЩО ОЗНАЧАЄ «ОРТОДОКСОС»?

ßêîþ áóäå íàøà â³äïîâ³äü? Çâè÷àéíî,
ùî àïîñòîëüñüêîþ: «Ãîñïîäè, ïîãëÿíü íà
¿õí³ ïîãðîçè ³ äàé Ñâî¿ì ðàáàì ç óñ³ºþ
ñì³ëèâ³ñòþ ãîâîðèòè Òâîº ñëîâî» (Ä³. 4,
29). Ìóñèìî â³äâåðíóòèñÿ â³ä ôàëüøèâèõ
äîð³ã: «Õòî âèçíàº Ìåíå ïåðåä ëþäüìè,
òîãî ³ ß âèçíàþ ïåðåä Ìî¿ì Îòöåì
íåáåñíèì. Õòî æ Ìåíå çðå÷åòüñÿ ïåðåä
ëþäüìè, òîãî ³ ß çðå÷óñü...» (Ìò. 10, 33 ³
ñë.). Öå ä³éñíà ïðàâäà, ÿêî¿ æîäåí
õðèñòèÿíèí íå ìîæå çàïåðå÷èòè. Ãîñïîäü
³ ò³ëüêè Â³í âîñêðåñèâ Öåðêâó â Óêðà¿í³,
ï³äíÿâ ¿¿ ç ðó¿í, à ìè ïîâèíí³ âñå ðîáèòè,
ùîá ñâÿòèëîñÿ Éîãî ²ì’ÿ.

«Ñâ³äîìèé öüîãî ñâÿùåíèê àáî ³
ºïèñêîï, ÿêèé ïîïðè òå âñå ³ ï³ñëÿ öüîãî
çâåðíåííÿ äàë³ òàê ðîáèòèìå – äàº âñ³ì
ñï³çíàòè, ùî â³í àáî âòðàòèâ çäîðîâèé
ðîçóì, àáî º çðàäíèê ³ Þäà».

Ùî öå – íåâãàìîâíà ðåâí³ñòü ÷è îçíàêè
õâîðîáëèâî îáðàæåíî¿ ãîðäîñò³, ùîá
ñâîþ ïèñàíèíó ñòàâèòè íà ð³âåíü àâòîðè-
òåòíèõ ³ çîáîâ’ÿçóþ÷èõ äîêóìåíò³â
Öåðêâè? À, ìîæå, ïñèõ³àòðè÷íå îáñë³-
äóâàííÿ òðåáà ñïî÷àòêó ïðîâåñòè ñåðåä
âàñ ñàìèõ, à âæå ïîò³ì ó ïðèìóñîâîìó
ïîðÿäêó äî öüîãî çìóøóâàòè ºïèñêîï³â ³
ñâÿùåíèê³â, ÿê³ ñëóõàþòü Õðèñòà ³ Öåðêâó,
÷è, áóâà, ÷àñîì íå âòðàòèëè âîíè
çäîðîâîãî ãëóçäó, áî íå õî÷óòü âàñ, ùî
àâòîðèòàòèâíî íàêàçóºòå, ñëóõàòè? ßêîþ
âëàäîþ ÷èíèòå öå? ßêùî íàâ³òü, ÿê âè
êàæåòå, âëàäèêè Àíäðåé Øåïòèöüêèé,
Éîñèô Ñë³ïèé, Ìèêîëàé ×àðíåöüêèé

ïîìèëÿëèñÿ, áî ä³ÿëè çã³äíî ç äóõîì
ñâîãî ÷àñó, òî çâ³äêè âè îäåðæàëè äàð
íåïîìèëüíîñò³, ³ ÷îìó âàø³ ñóäæåííÿ
ìàþòü áóòè ïðàâäèâèìè? ßêùî ïîìèëêà
âëàäèêè Ìèêîëàÿ ×àðíåöüêîãî ñïðè÷è-
íèëà ³ ñïðè÷èíþº íåïîïðàâíó øêîäó é
âåëèêå çã³ðøåííÿ â Öåðêâ³, îñê³ëüêè
âæèâàâ ó Ë³òóð´³¿ âèðàç «ïðàâîñëàâíèõ
õðèñòèÿí» ³ íîñèâ âåëèêó êóäëàòó áîðîäó,
òî, ìàáóòü, ïîìèëèâñÿ (³ òî äóæå ñèëüíî)
³ ïàïà ²âàí Ïàâëî ²², êîëè ïðîãîëîñèâ
öüîãî «çã³ðøèòåëÿ» áëàæåííèì? ×è, áóâà,
íå  «ñïàâ» òîä³ Ñâÿòèé Äóõ?

ªäèíñòâî Öåðêâè º áàæàíå ñàìèì
²ñóñîì Õðèñòîì ³ ïðî íüîãî Â³í ìîëèâñÿ
ó ñâî¿é Àðõèºðåéñüê³é ìîëèòâ³ (Ïîð.: ²â.
17). Öå ç ÿêîãî ÷àñó áàæàííÿ ³ çä³éñíåííÿ
êðîê³â ó íàïðÿìêó ºäíîñò³ â Öåðêâ³ ³
ñòîÿííÿ ó ïðàâä³ º çëî÷èíîì ³ ôàëüøèâîþ
äîðîãîþ?

Öåðêâà â îñîá³ ¿¿ Ãëàâè, ºïèñêîï³â ³
Êàòèõåòè÷íî¿ êîì³ñ³¿ ïîñò³éíî ï³äí³ìàëà
ñïðàâó ïðî âèêëàäàííÿ õðèñòèÿíñüêî¿
åòèêè â øêîë³, îòðèìóþ÷è â³ä óêðà¿íñüêèõ
áþðîêðàò³â â³äìîâè ñëîâàìè: ÷îìó,
ìîâëÿâ, öüîãî õî÷åòå ò³ëüêè âè? À äå æ
çâåðíåííÿ âàøèõ â³ðíèõ?

Íåçäàòí³ñòü îáîðîíÿòè îñíîâè â³ðè,
ïðîÿâîì ÿêî¿ º áàéäóæ³ñòü, óìîæëèâëþº
äëÿ áàãàòüîõ íàïàäêè íà Öåðêâó, áî
â³ä÷óâàþòü ñâîþ áåçêàðí³ñòü ³ ìîæëèâ³ñòü
çàðîáèòè äåøåâèé àâòîðèòåò, ³ öå º
ïðè÷èíîþ áàãàòüîõ íåãàðàçä³â ñüîãî-
äåííÿ. À ïñèõîëîã³÷íà ìàí³ïóëÿö³ÿ

â³ðíèìè ñïðàâä³ º ôàëüøèâîþ äîðîãîþ.
«Ïåðåñòàòè íàçèâàòè â³ðíèõ ïðàâî-
ñëàâíèìè äëÿ íàñ º êîíêðåòíîþ âîëåþ
Áîæîþ!» Çâ³äêè âè çíàºòå Áîæó âîëþ?!

 «Õòî âàñ ñëóõàº, òîé Ìåíå ñëóõàº», –
êàæå Ãîñïîäü ²ñóñ Õðèñòîñ äî àïîñòîë³â
³ ¿õ íàñë³äíèê³â ó àïîñòîëüñüêîìó ñëóæ³íí³
– ºïèñêîï³â.  «Õòî âàñ ñëóõàº, Ìåíå
ñëóõàº» (Ëê. 10, 16), – âèñòà÷èòü çàïåðå-
÷èòè îá’ÿâëåíó ïðàâäó â³ðè, ùîá îïèíè-
òèñÿ ïîçà Öåðêâîþ, ³ ïîïîâíèòè îäèí
òÿæêèé ãð³õ, ùîá âïàñòè â ïåêëî. Îñü
Áîæà âîëÿ: ñëóõàòè Öåðêâó – öå ñëóõàòè
ñàìîãî ²ñóñà Õðèñòà. Õðèñòîñ Ñâîþ âîëþ
ïðîãîëîøóº ó Öåðêâ³ ³ ÷åðåç Öåðêâó. Êîëè
õòîñü ðîáèòü ùîñü ³íøå, í³æ Ó÷èòåëü-
ñüêèé óðÿä Öåðêâè, òîé º çëîä³é ³
ðîçá³éíèê, – ÿê êàæå Ãîñïîäü:  «Ùèðó
ïðàâäó, ùèðó êàæó âàì: õòî íå âõîäèòü
äî îâå÷î¿ êîøàðè äâåðèìà, ïåðåëàçèòü
äå³íäå, òîé – çëîä³é ³ ðîçá³éíèê» (²â. 10,
1).

Õòî ñëóõàº Öåðêâó á³ëüøå, í³æ ëþäåé,
º ó æèòò³ çàâæäè ïåðåñë³äóâàíèé ³ ãíàíèé
ëþäüìè, áî íå ãîâîðèòü ëþäÿì òå, ùî ¿ì
ïîäîáàºòüñÿ. Õòî ãîâîðèòü ëþäÿì òå, ùî
¿ì ïîäîáàºòüñÿ (ÿê öå ðîáèëè ³ çàâæäè
ðîáëÿòü ôàëüøèâ³ ïðîðîêè) ³ ùî âîíè
õî÷óòü, òà ðîáèòü òàê, ÿê âîíè öüîãî
õî÷óòü, òîé çàâæäè º ó íèõ «ïîáîæíèé»
òà «ñâÿòèé». Òà ÷è ñïðàâä³ º â³í òîä³
äîáðèì ïàñòèðåì Õðèñòîâèì? Ñâÿ-
ùåíèê, ùî íå ñëóõàº òà áóíòóº ïðîòè
ñâîãî ºïèñêîïà, ÷îìóñü çàâæäè «ïðàâåä-

íèé» ³ «ñâÿòèé», à êîëè îäåðæóº íàëåæíå
éîìó ïîêàðàííÿ çà ñâ³é áóíò ³ ïðîâèíè,
òî â³í óæå – «ìó÷åíèê» ³ ùå çà æèòòÿ
«ïðè÷èñëåíèé» äî àíãåëüñüêîãî ëèêó, –
õî÷ íàñïðàâä³ â î÷àõ Áîæèõ ³ Öåðêâè º
âñüîãî ëèø òèì, õòî çëî ÷èíèòü, º òèì,
ùî â³äïàâ â³ä Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè ³ õî÷å
«ï³äøèòèñÿ» ï³ä îñâÿ÷åíó Öåðêâîþ
òðàäèö³þ ³ ïðàêòèêó. Öåðêâà íå ïðèçíàº
òàêèõ ñâÿùåíèê³â ³ òàêèõ â³ðíèõ, êîòð³ íå
ï³ä÷èíÿþòüñÿ ñâîºìó ïðàâëÿ÷îìó ºïèñ-
êîïîâ³. Âñ³ â³äñòóïíèêè òðàòÿòü þðèñ-
äèêö³þ, ïðàâî óïðàâëÿòè â³ðíèìè,
óä³ëþâàòè Ñâ. Òàéíè, ïîñàäè, òðàòÿòü âñ³
ã³äíîñò³ ³ ïî÷åñò³ òà ïðàâî âèêîíóâàòè âñ³
ñâÿùåíè÷³ ÷èííîñò³ é îáîâ’ÿçêè. ̄ õ òðåáà
óâàæàòè ÿê òàêèõ, ùî çîâñ³ì â³äëó÷åí³ â³ä
Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ³ îìèíàòè ¿õ. (Êàí.
1445 – § 1: «Õòî çàñòîñóâàâ ô³çè÷íå
íàñèëüñòâî ùîäî ºïèñêîïà àáî çàâäàâ
éîìó ³íøî¿ òÿæêî¿ êðèâäè, ïîâèíåí áóòè
â³äïîâ³äíî ïîêàðàíèé, íå âèêëþ÷àþ÷è,
ÿêùî öå ñâÿùåííîñëóæèòåëü, ïîçáàâ-
ëåííÿ äóõîâíîãî ñòàíó...»; § 2: «Õòî
÷èíèòü öå ùîäî ³íøîãî ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëÿ, ÷åíöÿ ... àáî ùîäî ìèðÿíèíà,
ÿêèé â äàíèé ìîìåíò âèêîíóº öåðêîâíå
çàâäàííÿ, ïîâèíåí áóòè â³äïîâ³äíî
ïîêàðàíèé»; Êàí. 1446: «Õòî íå ñëóõà-
ºòüñÿ âëàñíîãî ³ºðàðõà, ÿêèé çàêîííî
íàêàçóº àáî çàáîðîíÿº, ³ ï³ñëÿ íàãàäó-
âàííÿ óïèðàºòüñÿ â íåïîñëóõó, ïîâèíåí
áóòè â³äïîâ³äíî ïîêàðàíèé ÿê ïðàâîïî-
ðóøíèê»; Êàí. 1447: «Õòî ðîçïàëþº áóíòè
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Íàø³ ÷èòà÷³ âæå î÷åâèäíî ñïîñòåðåãëè, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì «Ìåòà» ÷èìàëî ì³ñöÿ ïðèñâÿ÷óº,
òàê çâàí³é, òåì³ «ï³äãîðåöüêèõ îòö³â». Òà é ñàì³ îòö³ ÿêîñü ïèñüìîâî îäèí ðàç çâåðòàëèñÿ,
ùîá íàäðóêóâàòè ¿õíþ äèñêóñ³éíó â³äïîâ³äü. Ìè íå ìàºìî æîäíîãî ìîðàëüíîãî ïðàâà
ðåêëàìóâàòè ëþäåé, êîòð³ çàêëèêàþòü äî íåïîñëóõó îô³ö³éí³é öåðêîâí³é âëàä³, êîòð³ çàêëèêàþòü
äî áóíòó ïðîòè ñâîãî ºïèñêîïà, êîòð³ íàçèâàþòü ñâî¿õ ñï³âáðàò³â-ñâÿùåíèê³â «íåñïîâíà ðàçóìó»
³ «çðàäíèêàìè òà Þäàìè». Òîìó ùî ìîâ÷àòè íà ãð³õ – º ãð³õîì, ìè íàäàºìî ì³ñöå äîñòîéíèì
àâòîðàì, ùîá ñïðîñòîâóâàòè ¿õí³ ïàñêâ³ë³, êîòð³ ìàñêóþòüñÿ ï³ä ð³çí³ «ëèñòè» ³ «ïîñëàííÿ».
Íàâåäåí³ íèæ÷å ïóáë³êàö³¿ º ñïðîñòóâàííÿì îñòàíí³õ äâîõ, ÿê³ íàçèâàþòüñÿ «Ëèñò
Àðõèºïèñêîïó ²âàíó Þðêîâè÷ó» ³ «Ëèñò â³ðíèì ÓÃÊÖ». Ó ïîäàíèõ íèæ÷å òåêñòàõ âèä³ëåíèì
øðèôòîì íàâîäÿòüñÿ îêðåì³ öèòàòè ç öèõ ëèñò³â. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ÿê ïðîõîäèòü çàòåìíåííÿ
ñîíöÿ, òàê ïåðåéäå ³ çàòåìíåííÿ ðîçóìó «ï³äãîðåöüêèõ îòö³â».
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àáî íåíàâèñòü ïðîòè áóäü-ÿêîãî ³ºðàðõà
àáî ï³äáóðþº ï³äëåãëèõ äî íåïîñëóõó
ùîäî íüîãî, ïîâèíåí áóòè â³äïîâ³äíî
ïîêàðàíèé...»; § 2: «Õòî çàâàæàº â³ëüíîìó
âèêîíàííþ ñëóæ³ííÿ àáî âèáîð³â, àáî
öåðêîâíî¿ âëàäè, àáî çàêîííîìó
êîðèñòóâàííþ äî÷àñíèì ìàéíîì Öåðêâè,
àáî çàëÿêóâàâ âèáîðöÿ àáî òîãî, õòî
âèêîíóº àêò âëàäè àáî ñëóæ³ííÿ, ïîâèíåí
áóòè â³äïîâ³äíî ïîêàðàíèé»).

Ñâ. Àâãóñòèí áàãàòîðàçîâî ïîâòîðþº
ãð³çíó ³ñòèíó: «Óñÿêèé, õòî â³äëó÷åíèé â³ä
Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ñê³ëüêè á â³í íå
ïîêëàäàâñÿ íà ñâîº áëàãî÷åñòèâå æèòòÿ,
íå áóäå ìàòè æèòòÿ, õî÷à á â³í çðîáèâ
ò³ëüêè öåé îäèí çëî÷èí â³äïàäàííÿ â³ä
Öåðêâè; ãí³â Áîæèé ïåðåáóâàº íà íüîìó»
(Ëèñò 141);  «ßêùî âìðåø ó âèäàëåíí³
â³ä ºäíîñò³ Ò³ëà Õðèñòîâîãî, í³ äî ÷îãî
òîá³ íå ïðèäàñòüñÿ òâîÿ íåâèíí³ñòü»
(Ëèñò 208, äî Ôåë³ö³¿).

 «Çàêëèêàºìî êîæíîãî ñâÿùåíèêà
ÓÃÊÖ, ùîá ïåðåñòàâ íàçèâàòè ñâî¿õ
â³ðíèõ ïðàâîñëàâíèìè, ò.ò. ñõèçìàòè-
êàìè. ßêùî â öüîìó íå çóïèíèòüñÿ, òî
íåõàé ãðîìàäà â³ðíèõ ³ êîæíèé â³ðíèé
éîìó ñåðéîçíî íà öå çâåðíóòü óâàãó, ³
ÿêùî íå áóäå îõî÷èé, òîä³ íåõàé â³ðí³
çðîáëÿòü àäåêâàòíèé áîéêîò ïðîòè öüîãî
çðàäíèêà Õðèñòà ³ íàøî¿ ÓÃÊÖ, à òîä³
íåõàé âèìàãàþòü ñîá³ ³íøîãî ñâÿùåíèêà!
Áî òàêèé ñâÿùåíèê òèì, âëàñíå, ñòàâèâñÿ
ïðîòè Áîãà, ïðîòè Öåðêâè ³ ïðîòè
Ñâÿò³øîãî Îòöÿ!».

À öåé «³íøèé» – çâè÷àéíî, âæå  «ïîáîæ-
íèé» ³ íå Þäà – ìàâ áè íå âèêîíóâàòè
ðîçïîðÿäæåíü ºïèñêîïà, ÿêèé ïðèçíà÷èâ
éîãî íà ñëóæ³ííÿ òà â ³ìåí³ ÿêîãî â³í
ñëóæèòü â äàí³é ïàðîõ³¿ ÿê êàòîëèöüêèé
ñâÿùåíèê, ³ ó âñüîìó áóäå ïîñëóøíèé
ëþäÿì, áóäå ðîáèòè âñå, ùî õî÷óòü âîíè,
à íåõòóâàòè òèì, ùî âèìàãàº Öåðêâà. ²
öå º ïðàâäèâà ñâÿò³ñòü?! Òàêèìè «ñâÿ-
òèìè» áóäå âèìîùåíå äíî ïåêëà. Ñâÿòèé
º íå òîé, õòî ñàì òàê ïðî ñåáå äóìàº ³
âñå ðîáèòü äëÿ òîãî, ùîá ³íø³ òàê äóìàëè,
à õòî ÷èíèòü Áîæó âîëþ ³ ïðàâåäíèé â
î÷àõ Áîæèõ. À çâ³äêè âè çíàºòå, ùî âè º
ïðàâåäíèêàìè? Ñàì³ òàê äóìàºòå ÷è ³íø³
âàì ñêàçàëè? Ìîæå, êðàùå â³äêèíóòè
ôàðèñåéñòâî ³ íàìàñòèòè ãîëîâó ñâîþ òà
âìèòè îáëè÷÷ÿ, ùîá íå ïîêàçóâàòè ñåáå
ëþäÿì ³ ìàòè íàãîðîäó ïåðåä Áîãîì
(Ïîð.: Ìò. 6, 17). Ïàëèöÿ ìàº äâà ê³íö³,
ïðåïîäîáí³, ³ ³íøèì ê³íöåì ìîæóòü
ïîãíàòè âàñ ³ âàì ïîä³áíèõ  «êîâïàê³âö³â»,
êîëè âñå, ùî º òàºìíå, ñòàíå ÿâíèì.

Õòî äàâ âàì âëàäó ³ ïðàâî âèìàãàòè ñîá³
ïîñëóõ â³ä ñâÿùåííèê³â, ÿêùî æîäåí ³ç
âàñ íå º ïðàâëÿ÷èì àðõèºðåºì ³ ñàì³ âè
ïåðåáóâàºòå â íåïîñëóñ³? Õîò³òè ºïèñ-
êîïñòâà, ïðåïîäîáí³ îòö³, º, ÿê êàæå
àïîñòîë Ïàâëî, äîáðîþ ñïðàâîþ, àëå íå
òðåáà òåðîðèçóâàòè Ñâÿòîãî Äóõà ³
âèìàãàòè çä³éñíåííÿ ñâî¿õ áàæàíü – óæå
íå ïîòàºìíèõ, áî âèñòàâëåí³ âîíè íà
ïîêàç â ëèñò³ äî àïîñòîëüñüêîãî íóíö³ÿ.

Ùî òðåáà â³äïîâ³ñòè íà çàêëèê äî
áóíòó? Íàéêðàùèì ñïîñîáîì äîñÿãíåííÿ
çì³í ó æèòò³ º íå áóíò ³ çàêëèêè äî áóíòó,
à ï³ñò ³ ìîëèòâà, ùîá Ãîñïîäü çðîáèâ âñå,
ÿê Â³í õî÷å, à íå ÿê òîãî õî÷åìî ìè.
Òâîðÿ÷è ï³ñò òà ìîëèòâó, ìè ñàì³ ïîòðîõè
çì³íþºìîñü, áî ïî÷èíàºìî ðîçóì³òè, ùî
íàì íàñïðàâä³ ïîòð³áíî. Íàéïåðøà æ ö³ëü
ìîëèòâè – çì³íèòè íàñ ñàìèõ ³ íàøå
æèòòÿ, ùîáè çì³íè ìîãëè íàñòàòè â æèòò³
³íøèõ. Õ³áà íå òðåáà ñïî÷àòêó ïîâèéìàòè
êîëîäè ç³ ñâî¿õ î÷åé, àáè ïîò³ì çíàòè, ÿê
âèéíÿòè ñêàëêó ç îêà ñâîãî áðàòà? Õ³áà
âè çàáóëè, ùî â ìîëèòâ³  «Îò÷å íàø» ìè
íàñàìïåðåä ìîëèìîñÿ ïðî çä³éñíåííÿ
Áîæî¿ âîë³, à íå ñâîº¿ âîë³ ³ áàæàíü?

Ï³ä ëèñòîì  «Ãîëãîôòà ÓÃÊÖ» ³

«Ïåòèö³ºþ ³äåíòè÷íîñò³
Ñâÿò³øîìó Îòöþ» âè ç³á-
ðàëè 4000 ï³äïèñ³â. Â
ÓÃÊÖ º íàáàãàòî á³ëüøå
â³ðíèõ, àëå äëÿ óòâîðåííÿ
ñåêòè ³ öüîãî ÷èñëà äîñ-
òàòíüî. ×îìó âè óïîä³áíþ-
ºòåñÿ äî äèÿâîëà, âòÿ-
ãóþ÷è ³íøèõ ó ñâ³é áóíò,
ùîá ïîòÿãíóòè çà ñîáîþ
áàãàòüîõ, ïðèêðèâàþ÷è
ñâîþ ñðàìîòó ïëàùèêîì
ïîáîæíîñò³? Ëþòåð òàêîæ
«ðÿòóâàâ» Öåðêâó, çàêëè-
êàþ÷è äî áóíòó ³ íåïîñ-
ëóõó, ³ ùî ç öüîãî âèéøëî
– âñ³ äîáðå çíàþòü.

², çâè÷àéíî, íàéá³ëüøå
ïðîðî÷å îäêðîâåííÿ â³ä ïðåïîäîáíèõ
îòö³â: ïðè÷èíîþ íàøîãî ñüîãîäí³øíüîãî
ñòàíó, áàéäóæîñò³, ãð³õ³â º âæèâàííÿ
âèñëîâó  «³ âñ³õ âàñ, ïðàâîñëàâíèõ
õðèñòèÿí», ³ êîëè éîãî óñóíóòè ç íàøîãî
ë³òóð´³÷íîãî æèòòÿ, òî çðàçó æ àâòîìà-
òè÷íî áëàãîäàòü íàïîâíèòü óñ³ ñôåðè
ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ³ íàñòàíå ðàé â Óêðà¿í³,
áî çíèêíóòü âñ³ íåãàðàçäè ³ ïðîáëåìè.
Ïðîòå âñ³ ðîçóìí³ ëþäè çíàþòü ùî
ïðè÷èíà ëþäñüêèõ ãð³õ³â çàêîð³íåíà â
³íøîìó, à ñàìå – â ãîðäèí³, ùî º
äæåðåëîì ³íøèõ ãð³õ³â, ùî ñïðè÷èíÿº
íåïîñëóõ ³ áóíò òà ðîçáðàò, à ïðîñòå
óñóíåííÿ öüîãî «ïîãàíîãî» ñëîâà ç
ë³òóð´³÷íîãî âæèòêó íå âèð³øèòü æîäíèõ
ìîðàëüíèõ íåãàðàçä³â í³ â Óêðà¿í³, í³ òèì
á³ëüøå â Ãàëè÷èí³. ² òîìó:  «Ðîçñóä³òü, ÷è
ñïðàâåäëèâî ïåðåä Áîãîì ðàäøå ñëóõàòè
âàñ, í³æ Áîãà?» (Ä³. 4, 20).

À òåïåð íåõàé çàìîâêíóòü ãð³øí³ ëþäè,
êîëè ïðîìîâëÿº ³ñïîâ³äíèê â³ðè ïàòð³àðõ
Éîñèô Ñë³ïèé:

«Çã³äíî ç åêëåç³îëîã³ºþ Ñõ³äíüî¿
Öåðêâè, ÓÊÖ º «Åêêëåç³ÿ ïàðò³êóëàð³ñ ñó³
þð³ñ» (ïîì³ñíà Öåðêâà ç âëàñíèì ïðàâîì)
ó Âñåëåíñüê³é Öåðêâ³. Ñåáòî:

à) âîíà º â ïîâíîìó ðîçóì³íí³ êàòîëèöü-
êîþ ÿê äî ñâîãî âíóòð³øíüîãî, òàê ³ äî
ñâîãî çîâí³øíüîãî êàòîëèöòâà, áî âîíà
ìàº ïîâíîòó õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðîâèçíà-
÷åíî¿ ñïàäùèíè ³ çáåð³ãàº ñâîþ ïîºä-
íàí³ñòü ç Ïåòðîì;

á) âîíà â ïîâíîìó ³ ñïðàâæíüîìó
ðîçóì³íí³ ïðàâîñëàâíà, áî âîíà çáåð³ãàº
³ îáîðîíÿº ïåðåäàíó ñïàäùèíó Ãîñïîä-
íüî¿ áëàãîâ³ñòè Îòö³â Öåðêâè ³ Âñåëåí-
ñüêèõ Ñîáîð³â ç ÷àñó ïåðåä òðàã³÷íèì
ðîçäîðîì ïîì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì.

Íå áåç òåîëîã³÷íî¿ ï³äñòàâè âèçíà÷åíî
â³ðó óêðà¿íñüêî¿ Öåðêâè: ðàí³øà íàçâà
áóëà Åêëåç³ÿ Ðóòåíà ó â³äð³çíåíí³ â³ä
Åêëåç³ÿ Ìîñêîâ³òà ÷è Åêëåç³ÿ Ðóññà, ÿê
«ô³äåñ îðòîäîêñî-êàòîë³êà» (ïðàâîñëàâ-
íî-êàòîëèöüêå â³ðîâèçíàííÿ), ùîá
âèðàçèòè ïîâíîòó ¿¿ õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè»
(Îïóáë³êîâàíî: Òâîðè Ïàòð³ÿðõà ³ Êàðäè-
íàëà Éîñèôà. - Ò. XIV. - Ðèì, 1985.- ñ.
271-278).

Â ³íøîìó ì³ñö³ â³í æå ãîâîðèòü: «Òðåáà
â³äð³çíèòè ñïðàâæíº ïðàâîñëàâ³º â³ä
Êåðóëÿð³âñüêîãî, ùî ïîâñòàëî ï³ñëÿ
ðîçëàìó Öåðêâè 1054 ðîêó. Ùî çíà÷èòü
ñëîâî  «ïðàâîñëàâíèé»? Ïðàâîñëàâíèé
– öå òîé õðèñòèÿíèí, ùî ïðàâî, íàëåæíî
ñëàâèòü Áîãà, à òàêèìè º ò³ëüêè óñ³
õðèñòèÿíè Êàòîëèöüêî¿ Öåðêâè, ³ õòî ïîçà
íåþ ïðèñâîþº ñîá³ öþ íàçâó ³ òâåðäèòü,
ùî â³í ïðàâîñëàâíèé, ïîñòóïàº íåñïðà-
âåäëèâî ³ íåïðàâî. Áî îäèíîêî ïðàâäè-
âîþ Õðèñòîâîþ â³ðîþ º êàòîëèöüêà, à
êîæíà ³íøà ïîçà íåþ º àáî íåïîâíà, ÿê
Ñõ³äíÿ íåç’ºäèíåíà Öåðêâà, àáî çîâñ³ì
ëîæíà, ÿê, íàïðèêëàä, çãðîìàäæåííÿ âñ³õ
ºðåòèê³â. Ïðè òîìó òðåáà äîäàòè, ùî
ñëîâî «ïðàâîñëàâíèé» âïðîâàäèâ ïàïà
Ëåâ Âåëèêèé (451 ð.), ³ â³ä òîãî ÷àñó
óæèâàëà éîãî âñÿ Öåðêâà – ³ íà Ñõîä³, ³

íà Çàõîä³. ² òàê áóëî àæ äî Êåðó-
ëÿð³âñüêîãî ðîçëàìó, êîëè íåç’ºäèíåí³,
êîðèñòóþ÷èñü ñâîºþ ÷èñåëüíîþ ïåðå-
âàãîþ íà Ñõîä³, ïðèñâî¿ëè ñîá³ ñëîâî
«ïðàâîñëàâíèé» ³ ñòàëè ò³ëüêè ñåáå
íàçèâàòè ïðàâîñëàâíèìè, à âñ³õ ³íøèõ –
êàòîëèêàìè àáî äðóãèìè íàçâàìè.
Îäíà÷å ³ Çàõ³äíÿ, ³ óñÿ Êàòîëèöüêà Öåðêâà
äàëüøå íàçèâàëà ñåáå ïðàâîñëàâíîþ
(îãthodoxa) ³ íå ïðèçíàâàëà ïðèâëàñ-
íåííÿ íåç’ºäèíåíèõ.

Äåÿê³ ç íàøèõ â³ðíèõ áîÿòüñÿ öüîãî
ñëîâà, íåìîâ áè âîíî îçíà÷óâàëî
òîæí³ñòü íàøî¿ ãðåêî-êàòîëèöüêî¿ â³ðè ç
íåç’ºäèíåíèìè. Àëå çîâñ³ì íåñïðà-
âåäëèâî, áî ñï³ëüíèõ ³ìåí, îáðÿäîâèõ
ïðàêòèê ³ ïðàâä â³ðè ì³æ íàìè ³
íåç’ºäèíåíèìè, à íàâ³òü ç ïðîòåñòàí-
òàìè, º áàãàòî: ³ ìè õðèñòèÿíè – ³ âîíè
õðèñòèÿíè, ³ ìè êàòîëèêè – ³ âîíè
íàçèâàþòü ñåáå òàêîæ êàôîëèêàìè, ³ ìè
ïðèéìàºìî ïåðø³ ñ³ì âñåëåíñüêèõ
Ñîáîð³â - ³ âîíè, ³ ìè â³ðóºìî â Ïðåñâ.
Òðîéöþ ³ áîæåñòâî Õðèñòà – ³ âîíè ð³âíî
æ, ³ ìè â³äïðàâëÿºìî òó ñàìó Ñëóæáó
Áîæó - ³ âîíè, ³ ìè õðåñòèìîñÿ òðüîìà
ïàëüöÿìè – ³ âîíè. Çàãàëîì, äî XI ñò.
Öåðêâà áóëè îäíà ³ îäíà â³ðà, õî÷ ð³çí³
îáðÿäè ³ ð³çí³ öåðêîâí³ çâè÷à¿. Àëå, êð³ì
ñï³ëüíèõ ïðàâä ³ ïðàêòèê, º áàãàòî
ð³çíèöü, ÿê³ â³äîêðåìëþþòü íàñ â³ä íèõ.
Ìè â³ðèìî, ùî Ñâ. Äóõ ïîõîäèòü â³ä Îòöÿ
³ Ñèíà, à âîíè, íåç’ºäèíåí³, – ùî ò³ëüêè
â³ä Îòöÿ, ùî Ìàò³ð Áîæà º Íåïîðî÷íî
Çà÷àòà – à âîíè ïåðå÷óòü, ìè ïðèçíàºìî
ãîëîâñòâî (ïðèìàò) ïàïè ðèìñüêîãî â
Öåðêâ³ – à âîíè ïåðå÷óòü, ìè â³ðèìî, ùî
âàæíî çàêëþ÷åíå ïîäðóææÿ º íåðîç-
ðèâíå – à âîíè òâåðäÿòü, ùî ìîæíà éîãî
ðîçâ’ÿçàòè, ÿêùî ìóæ àáî æåíà ïîïîâ-

íÿòü ÷óæîëîæñòâî, ìè â³ðèìî, ùî
â³äïóñòè ñêîðî÷óþòü êàðè â ÷èñòèëèù³ –
à âîíè öüîãî íå ïðèçíàþòü; òàê ùî â³ðà
â íàñ â äå÷îìó ñï³ëüíà, àëå äàëåêî íå
îäíà ³ òà ñàìà. Òà é îáðÿä ¿õ – ò. çâ.
ñèíîäàëüíèé, à â íàñ – äàâí³é êè¿âñüêèé.
Íàéêðàùå ñâ³ä÷èòü ïðî ð³çíèö³ òîé ôàêò,
ùî ìè ïðèéìàºìî 20 âñåëåíñüêèõ
Ñîáîð³â, à âîíè – ò³ëüêè ïåðøèõ ñ³ì. Ç
òîãî âñüîãî Âè íàãëÿäíî áà÷èòå, ÿêà
âåëè÷åçíà ð³çíèöÿ ì³æ íàøèì ³ ¿õí³ì
ïðàâîñëàâ³ºì. Òà âñå-òàêè ìè íå ìîæåìî
çð³êàòèñÿ ñëîâà  «ïðàâîñëàâíèé», áî öå
íå ìàº çìèñëó. ßêùî áè â³äêàçóâàëèñü
â³ä ñëîâà «ïðàâîñëàâíèé», òî íàø³ âîðîãè
î÷åðíþâàëè á íàñ, ùî ìè ñàì³ ïðèçíàº-
ìî, ùî ìè íåïðàâäèâî ñëàâèìî Áîãà.

Äàëüøå, íà Âåëèêîìó Âõîä³ íà Ñëóæá³
Áîæ³é ìè âèãîëîøóºìî:  «² âñ³õ âàñ,
ïðàâîñëàâíèõ õðèñòèÿí, äà ïîì’ÿíåò...».
Äåÿê³ õîòÿòü çàñòóïèòè öå ñëîâîì:  «Âñ³õ
âàñ, ïðàâîâ³ðíèõ», – àëå öå íå òå ñàìå.
Áî ïðàâîâ³ðíèé òîé, ùî ïðàâî â³ðèòü, à
â³ðèòè º âíóòð³øí³ì àêòîì ðîçóìó ³ âîë³, ³
ùîéíî éîãî âèÿâîì íàçîâí³ º ñëàâëåííÿ
Áîãà. Êð³ì òîãî, òðåáà áè òàêîæ çì³-
íþâàòè ñëîâî  «ïðàâîñëàâíèé» ³ â ³íøèõ
áîãîñëóæåííÿõ, – à òàêèõ ì³ñöü º äóæå
áàãàòî. Íàéäèâí³øå áóëî áè òå, ÿêùî áè
ìè õîò³ëè çì³íÿòè öåé òåðì³í â Ñëóæá³
ñâ. Ëüâà-ïàïè, êîòðèé ÿê ñêàçàíî,
âïðîâàäèâ éîãî â æèòòÿ. À â éîãî òðîïàð³
âåëè÷àºìî ïàïó, ÿê  «ïðàâîñëàâ³ÿ
íàñòàâíèêà...», à â ñòèõèðàõ êëè÷åìî:
«×òî òÿ ³ìåíóºì, Áîãîäóõíîâåí³º? Ãëàâó
ëè ïðàâîñëàâíûÿ Öåðêâè Õðèñòîâû?...
Ïåòðà âåðõîâíîãî ïðåñòîëà íàñë³äíèê
áûë ºñè...» Ð³âíî æ ïàïó Ìàðòèíà
íàçèâàºìî â áîãîñëóæåííÿõ:  «Ïðàâî-
ñëàâíûõ ó÷åí³é íàñòàâíèêà âñåñëàâíà...
óêðàñèâú Ïåòðîâú Áîæåñòâåííèé
ïðåñòîëú». Îäíå ñëîâî ùå íå ð³øàº ïðî
â³ðó, õî÷ ÷àñîì âîíî äóæå âàæíå, à ÷àñîì
íàâ³òü ìîæå áóòè ñåðåäíèêîì äî îáìàíó,
ÿê îñü â íàøîìó âèïàäêîâ³. ² â ñâ³òñüêîìó
æèòò³ ëó÷àºòüñÿ ñï³ëüíà íàçâà äëÿ äâîõ
ð³çíèõ ñâ³òîãëÿä³â, ÿê îò, íàïðèêëàä,
êîìóí³ñòè ³ íàö³îíàë³ñòè óæèâàþòü òî¿
ñàìî¿ ñï³ëüíî¿ íàçâè  «Óêðà¿íà», õî÷ ñåáå
ïîáîðþþòü, ðîçóì³þòü äâà ïðîòèëåæí³
äåðæàâí³ óñòðî¿ íà ò³é ñàì³é çåìë³, ÿêó
îçíà÷óº ñëîâî  «Óêðà¿íà». Â ê³íö³, ìè
ãëèáîêî â³ðèìî ³ ñèëüíî ïåðåêîíàí³, ùî
êîëèñü, ìîæå, ³ íå òàê âæå äàëåêî â
ìàéáóòíüîìó, ïðèéäå äî òîãî, ùî
íåç’ºäèíåí³ ïðèëó÷àòüñÿ äî Êàòîëèöüêî¿
Öåðêâè. Áî ìè ³ âîíè ìîëèìîñü ùîäíÿ
íà Ñëóæá³ Áîæ³é ïðî ç’ºäèíåííÿ Öåðêîâ,
³ ñëîâî  «ïðàâîñëàâíèé» òîä³ áóäå âæå
îçíà÷óâàòè îäíó Öåðêâó, ÿê áóëî öå äî
ïàòð³àðõà Êåðóëÿð³ÿ. Âïðî÷³ì, ³ íèí³ óñ³
ðîñ³ÿíè, ùî ïðèçíàþòü ãîëîâñòâî ïàïè
ðèìñüêîãî, íàçèâàþòü ñåáå ïðàâîñëàâ-
íèìè êàòîëèêàìè. Äî òîãî âñüîãî
äîäàéìî ³ òå, ùî óñÿ çàõ³äíà ëàòèíñüêà
êàòîëèöüêà Öåðêâà óæèâàº â Ë³òóð´³¿, ³
³íøèõ áîãîñëóæåííÿõ ³ öåðêîâíèõ òà
áîãîñëîâñüêèõ òâîðàõ òåðì³íó îãthodoxa
– ïðàâîñëàâíèé – ÿê ñâîãî ïðèòàìàííîãî,
òà é í³êîëè éîãî íå çð³÷åòüñÿ ³ íå óñóíå ç
óæèâàííÿ. ×îãî æ áè ìè ìàëè éîãî
áîÿòèñÿ ³ öóðàòèñÿ? Òðåáà ëèøå éîãî
äîáðå ïîÿñíèòè ³ äîáðå ðîçóì³òè, à
ãîëîâíî – íå äàòèñÿ îáìàíóòè òèì, ùî
ï³äñóâàþòü ï³ä íüîãî ³íøèé çìèñë»
(É.Ñë³ïèé. 1953 ð., ñåðïíÿ 19, Ìàêëà-
êîâî, ì-êî, Êðàñíîÿðñüêèé Êðàé. –
Ïàñòèðñüêå ïîñëàííÿ ìèòðîïîëèòà
Éîñèôà Ñë³ïîãî äî äóõîâåíñòâà ³ â³ðíèõ
«Íàøà Öåðêâà». Àðõ³â Çãðîìàäæåííÿ
ñåñòåð Ìèëîñåðäÿ ñâ. Â³êåíò³ÿ. Ñïð. ¹
Ç, ðóêîïèñ, îðèã³í. «² ï³çíàºòå Ïðàâäó…»,
1953-1963 ðð. Äîêóìåíòè Ìàòåð³àëè
Ñâ³òëèíè. ñ. 50-57).

Ñë³ïà çëîáà ³ íåíàâèñòü äî íàøî¿
Òðàäèö³¿ ³ öåðêîâíî¿ Ñïàäùèíè çìóøóº
çàñòàíîâèòèñÿ íàä äóìêàìè ïàòð³àðõà
Éîñèôà Ñë³ïîãî ó Çâ³ò³ ïðî ÓÃÊÖ â Óêðà¿í³
(Ðèì, 18 ëèïíÿ 1982 ðîêó): «Äåÿê³
ñâÿùåíèêè çàñòóïàþòü íàâ³òü äóìêó, ùîá
äëÿ óêðà¿íñüêèõ êàòîëèê³â ñòâîðèòè ÿêóñü
Öåðêâó ëàòèíñüêîãî îáðÿäó, ùîá òèì
çáåðåãòè êàòîëèöüêó â³ðó áåç îãëÿäó íà
îäíî÷àñíó âòðàòó äîòåïåð³øíüîãî âëàñ-
íîãî îáðÿäó ³ âëàñíî¿ òèñÿ÷îë³òíüî¿
õðèñòèÿíñüêî¿ òðàäèö³¿…, áî òàêà Öåðêâà
íå ÿâëÿëà á ñîáîþ æîäíî¿ íåáåçïåêè äëÿ
ìîñêîâñüêîãî ïàòð³ÿðõàòó. Âèðîê ñìåðòè
äëÿ ÓÊÖ áóâ áè âèêîíàíèé. Âîíî ÿñíå,
ùî òàêèé êîíöåïò íå ìîæå áóòè ïðèéíÿ-
òèé óêðà¿íñüêèì íàðîäîì.… íàçèâàþòüñÿ
â äóæå ðàô³íîâàíèé ñïîñ³á íàâ³òü óìîâè
äëÿ çëå´àë³çóâàííÿ: 1) âèçíàòè õèáè ³
ãð³õè â ³ñòîð³¿ ÓÊÖ; 2) çðåçè´íóâàòè ç
âëàñíî¿ äîòåïåð³øíüî¿ êàíîí³÷íî¿ ³ºðàð-
õ³¿... ³ â³äêèíóòè ¿¿ þðèñäèêö³þ; 3)
ñàíêö³îíóâàòè âñ³ ëàòèí³çóþ÷³ åëåìåíòè ³
çâè÷à¿, à ùî ïî ïðîñòîìó îçíà÷àº
íàáëèçèòè ÓÊÖ ïîñòóïîâî äî ëàòèí-
ñüêîãî îáðÿäó ³ òèì â³ä÷óæèòè òàêó
Öåðêâó â³ä (ö³ëîñò³ óêðà¿íñüêîãî) íàðîäó».

Òàêà Öåðêâà – ã³áðèä, ó ãàëèöüêîìó
çà´óì³íêó, ³ íå º íåáåçïå÷íîþ äëÿ
ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõà ³ Ïóò³íà. ×è íå
öüîãî ïðàãíóòü íàø³ ðåâíèòåë³?

î. Òàðàñ ÊÐÓÏÀ×

Íà ôîòî: Çàìîê ó ñ. Ï³äã³ðö³.

Íà ôîòî: Àëåÿ äî çàìêó ó ñ. Ï³äã³ðö³.

Íà ôîòî: Äçâ³ííèöÿ ó ñ. Ï³äã³ðö³



66666

î. Áîãäàí ËÈÏÑÜÊÈÉ.
Äóõîâí³ñòü íàøîãî îáðÿäó.

Íüþ-Éîðê  –  Òîðîíòî, 1974.

Всеукраїнська християнська громадська
організація «Українська молодь – Христові»
працює в рамках молодіжного мирян�
ського апостоляту. Вона об’єднує молодь
для пропаґування в суспільстві християн�
ського способу життя, виховує в христи�
янській моралі юнаків та юнок, готових
працювати на благо Церкви. УМХ ставить
перед собою завдання підвищувати духов�
ний рівень молоді, допомагати їй у сприй�
нятті нею християнських цінностей, а
також прищеплювати, розвивати і плекати
любов до українських християнських
дійств, традицій тощо. Але у планах УМХ –
не лише проведення виховної та освітньої
роботи, а й організація різних заходів,
пов’язаних із церковними та національ�
ними святами, заснування культурно�мис�
тецьких клубів, ансамблів, хорів, а також
проведення таборів та молодіжний обмін в
Україні і за кордоном.

Ось і цього літа протягом 10�16 липня
члени УМХ відпочивали в Яремчі у монас�
тирі отців�студитів. Молодь не тільки мала
змогу гарно відпочити, але й духовно очис�
титись, хоча б на тиждень забути про цей
суєтний світ. Щоранку УМХівці брали участь
у святій Літурґії, а щовечора спільно моли�
лися у монастирській каплиці. Запрошені
семінаристи проводили духовні бесіди на
теми: «Роль людини в суспільстві», «Вплив
мас�медіа на особистість» тощо, а також
вчили розважати над прожитим днем.

Разом з тим молоді люди активно
відпочивали: побували на горі Маківці,
«підкорили» Говерлу, на підйомниках підій�
малися на гору у селі Ворохта, із задо�
воленням купалися в річці, а щовечора
розпалювали ватру і довго співали реліґій�
них пісень на прославу Бога.

 Та самим лише Яремчем відпочинок
УМХівців не закінчився – з 1 по 10 серпня в
Калуші та в с. Войнилів Калуського району,
що на Івано�Франківщині, відбувся Все�
український з’їзд УМХ. Сюди з’їхалась мо�
лодь не лише Галичини, а й навіть із До�
нецька. Вражень від табору – надзвичайно
багато. Саме тут ми навчились із звичайних
кухонних дерев’яних ложечок майструвати
художні настінні вироби, ліпити і розма�
льовувати тарілочки, працювати із різною
тканиною, випікати хліб у старовинній печі;
поза тим, ознайомились із бджолярством та
щодня слухали лекції із білетики, які прово�
дили студенти Дрогобицької духовної семі�
нарії. Також доволі корисними для молоді
були виклади о. Олега Вереснюка з основ
подружнього життя.

Дуже цікавим був (не так для львівської, як
для донецької) молоді обряд вінчання. Саме
так: в останній день табору УМХівці з захоп�
ленням бавилися у весілля. Спитаєте, як це
бавилися? Ось так: імітували справжнє
весілля. В середу зранку в церкві с. Войнилів
відбулися заручини псевдомолодих. Потім
псевдодружки ішли продавати молодому
сорочку, за що отримали велику суму від�
друкованих на ксероксі гривень. Пізніше –
«плели долю» і заплітали молоду. Ввечері ж
відбулося «вінчання». Водночас отець Олег
пояснював кожну складову обряду вінчання.
А опісля – забава: застілля і «жива» музика. А
наступного дня ми вже стояли на зупинці,
очікуючи потрібної «маршрутки» до Львова.

Ось так проводять свій вільний час
члени УМХ: цілком довіряючись Божій
опіці. Адже життя християнина повинне
бути повністю наповнене реліґійним зміс�
том. А УМХ – це молодь, яка себе повністю
віддає Христові.  Вона намагається бути з
Богом і в Бозі.

Надія ЗАБЛОЦЬКА

Áóäü çàâæäè
â³ðíèì

Õðèñòîâ³!

НАША УЧАСТЬ
У БОГОСЛУЖІННЯХ

Ïîä³áíî, ÿê ïðè çâè÷àéíèõ íàøèõ
òîâàðèñüêèõ â³äâ³äèíàõ, âõîäÿ÷è äî
õàòè, âèòàºìîñÿ ç ãîñïîäàðÿìè é
çàõîâóºìî â³äïîâ³äíèé öåðåìîí³àë
ïðèâ³òàííÿ, òî òèì á³ëüøå ìóñèìî
çàòðèìàòè öåðåìîí³ÿë, âèðîáëåíèé
äîâãîë³òíüîþ òðàäèö³ºþ ³ äîðó÷åíèé
ïðèïèñàìè íàøîãî îáðÿäó òîä³,
êîëè âõîäèìî äî öåðêâè, äî Áîæîãî
õðàìó. Äàâí³øå ïîÿñíþâàëè ìè, ùî
âñ³ íàø³ Áîãîñëóæåííÿ â³äáóâàþòüñÿ

íà öåíòðàëüí³é ë³í³¿ ó öåðêâ³, ùî éäå
â³ä ïðåñòîëó àæ äî ïðèòâîðó ñå-
ðåäèíîþ öåðêâè. Ñàìå íà ö³é
öåíòðàëüí³é ë³í³¿ ïîâèíí³ ìè, ââ³é-
øîâøè äî öåðêâè, ïåðåõðåñòèòèñü,
çâåðíóòèñü â ñòîðîíó ïðåñòîëó é
â³ääàòè Áîãîâ³ ïîêë³í, ùî ç ãðåöüêî¿
ìîâè íàçèâàºòüñÿ ìåòàí³ºþ. Îï³ñëÿ
ñë³äóº ö³ëóâàííÿ ³êîíè íà òåòðàïîä³,
à äàë³ – íà àíàëîÿõ ³ ñâ³÷åííÿ
ëàìïàä. Ùîéíî îï³ñëÿ ïîâèíí³ ìè
çàíèìàòè ì³ñöå â öåðêâ³, ó ò. çâ.
õðàì³ â³ðíèõ. ² òî òàê, ùîá öåðêâà
âèïîâíþâàëàñü ëþäüìè â³ä ñåðå-
äèíè õðàìó, à íå â³ä ñò³í. Òîìó íå º
äîáðîþ âèòâîðåíà â íàñ ïðàêòèêà
ñòàâàòè ïîçàäó õðàìó, ï³ä ñò³íàìè,
êîëè º ùå ì³ñöå íàïåðåä³ õðàìó. Äî
öåðêâè ïðèõîäèìî íà Áîãîñëó-
æåííÿ, ùîá ñï³ëüíî ïîìîëèòèñÿ é
öÿ ñï³ëüíîòà ìóñèòü áóòè ï³äêðåñ-
ëåíà é çîâí³øíüî. Êîëè æ, çîêðåìà
íà Áîãîñëóæåííÿõ, íà ÿê³ ïðèõîäèòü
ìåíøå ëþäåé, à òåæ ïðè óä³ëþâàíí³
ñâ. Òàéí Õðåùåííÿ, Ìèðîïîìà-
çàííÿ, Â³í÷àííÿ, ìè ñ³äàºìî ïî ö³ë³é
öåðêâ³, òî öå í³ÿê íå ðîáèòü âðàæåí-
íÿ ñï³ëüíîòè, ùî ìè ðàçîì îá’ºäíàí³
â ìîëèòâ³. Ìè âñ³ ìóñèìî áðàòè
àêòèâíó ó÷àñòü â Áîãîñëóæåííÿõ, à
òåæ ³ ïðè óä³ëþâàíí³ ñâ. Òàéí, ³
â³äïîâ³äàòè íà çàâçèâè ñâÿùåíèêà.
Çîêðåìà ñèëüíî öå òðåáà ï³äêðåñ-
ëèòè ùîäî íàøî¿ ó÷àñòè â Ñëóæá³
Áîæ³é. Íà íàø³ ïðèâàòí³ ìîëèòâè º
÷àñ ïåðåä Áîãîñëóæåííÿìè, à íå

ï³ä÷àñ íèõ, àáî òîä³, êîëè ìè
çàõîäèìî äî öåðêâè ïîçà ÷àñîì
Áîãîñëóæåíü. Çâè÷àéíî â³äìîâëÿ-
ºìî òîä³ ò. çâ. ùîäåíí³ ìîëèòâè, ÿê³
º â êîæíîìó ìîëèòîâíèêó íà ñàìîìó
ïî÷àòêó é çà÷èíàþòüñÿ ò. çâ. “Íà÷à-
ëîì îáè÷íèì”. Îòæå, ³ äëÿ ö³º¿ ö³ë³,
ùîá ñåáå ñêð³ïèòè â äóñ³, ùîá ñåáå
ïðèãîòîâèòè äî Áîãîñëóæåííÿ,
òðåáà ïðèõîäèòè äî öåðêâè íà
äåê³ëüêà õâèëèí ðàí³øå, ùå ïåðåä
Áîãîñëóæåííÿì, à îêðåìî öå â³ä-
íîñèòüñÿ äî ñâ. Ë³òóð´³¿. Êîëè æ
Áîãîñëóæåííÿ ïî÷èíàþòüñÿ, à
ïåðåäîâñ³ì Ñëóæáà Áîæà, âñ³ â³ðí³
ìàþòü âæå áóòè â öåðêâ³, é òîä³
çàïåðåñòàºìî íàø³ ïðèâàòí³ ìîëèò-
âè, à çà÷èíàºìî áðàòè àêòèâíó
ó÷àñòü â Áîãîñëóæåíí³, ùîá “îäíèì
ñåðöåì, îäíèìè óñòàìè” õâàëèòè
Áîãà.

Ïðèçàäóìóþ÷èñü äàë³ íàä íàøîþ
ó÷àñòþ â Áîãîñëóæåííÿõ ó íàøîìó
ñõ³äíüîìó îáðÿä³, ìóñèìî çâåðíóòè
ïèëüíó óâàãó íà äóõîâó àòìîñôåðó
öüîãî îáðÿäó. Âèÿâ Áîãîïî÷èòàííÿ
ó ð³çíèõ â³ðîâèçíàííÿõ, à íàâ³òü é ó
òîìó ñàìîìó â³ðîâèçíàíí³, àëå â
ð³çíèõ éîãî îáðÿäàõ (ÿê öå º, íàïð.,
ó Êàòîëèöüê³é Öåðêâ³, ùî ìàº ð³çí³
îáðÿäè), º äóæå â³äì³ííèé. Öåé
â³äì³ííèé ñïîñ³á Áîãîïî÷èòàííÿ º
ñàìå òèì ÷èííèêîì, ùî ð³øàº ïðî
ïåâíó ðåë³´³éíó àòìîñôåðó, ïèòîìó

ò³ëüêè òàê³é ÷è ³íø³é â³ðî³ñïîâ³äí³é
ñï³ëüíîò³. Â³í âèïëèâàº ç ðåë³´³éíî-
ïñèõ³÷íèõ çàëîæåíü äàíî¿ â³ðî-
³ñïîâ³äíî¿ ñï³ëüíîòè. Òîìó âîíà º
³íøà â ïðîòåñòàíò³â, ³íøà – â
êàòîëèê³â, ³íøà – ó ïðèíàëåæíèõ äî
Çàõ³äíüî¿ ³ Ñõ³äíüî¿ Öåðêîâ. Êîëè æ
â³äðàçó íà ïåðøèé ïîãëÿä íå ïîì³-
òèëè á ìè ö³º¿ ïèòîìî¿ ÿê³éñü
ñï³ëüíîò³ ðåë³´³éíî¿
àòìîñôåðè, òî öå
ñâ³ä÷èëî á, ùî â
äàí³é ñï³ëüíîò³ íå-
ìà ãëèáîêî¿ ðåë³-
´³éíî¿ íàñòàíîâè.
Áî çîâí³øí³ ïðè-
çíàêè ìàþòü â³ä-
ä ç å ð ê à ë þ â à ò è
âíóòð³øíþ íàñòà-
íîâó. À ñàìå öåé
âíóòð³øí³é ÷èííèê º
òèì, ùî ñòàíîâèòü
âàðò³ñòü äàíîãî
ðåë³´³éíîãî êóëüòó.

Äî äóæå õàðàê-
òåðíî¿ çîâí³øíüî¿
îáñòàâèíè íàøîãî
ñõ³äíüîãî îáðÿäó
íàëåæèòü ì. ³í. ³êîíîñòàñ. Â³í º ó
íàøîìó îáðÿä³ òàê êîíå÷íèé, ùî áåç
íüîãî íàø³ Áîãîñëóæåííÿ íå ìàþòü
òîãî âèñëîâó, ÿêèé ïîâèíí³ á ìàòè.
Áîãîñëóæåííÿ ñõ³äíüîãî îáðÿäó º
òàê ïîáóäîâàí³, ùî âîíè êîíå÷íî
âêëþ÷àþòü ³êîíîñòàñ. Ïðèïèñè
íàøîãî îáðÿäó âèðàçíî êàæóòü, ùî
äåÿê³ ÷àñòèíè Áîãîñëóæåíü òðåáà

ñëóæèòè ïåðåä ³êîíîñòàñîì.
Äî ³íøî¿ äóæå õàðàêòåðíî¿ çîâí³ø-

íüî¿ ïðèçíàêè, ïèòîìî¿ íàøîìó
ñõ³äíüîìó îáðÿäîâ³, íàëåæèòü
ïîâåä³íêà ëþäåé  ó  Áîæîìó õðàì³
ï³ä ÷àñ Áîãîñëóæåíü.  Íàïð.,  íà
Áîãîñëóæåííÿõ îñíîâíà ïîñòàâà ó
â³ðíèõ ñõ³äíüîãî îáðÿäó º ñòîÿ÷à.
Ñòîÿííÿ ïðè ìîëèòâ³ – öå íàéá³ëüø
äîñòîéíà ïîñòàâà äëÿ â³ääàííÿ
êóëüòó. Âîíà âèêëþ÷àº ëþäñüêó
âèãîäó, ÿêó, çîêðåìà, â íèí³øíèõ
÷àñàõ ìîäåðíà ëþäèíà õî÷å ïðè-
ì³íèòè é ó ìîëèòâ³ (íàïð., ì’ÿê³
êëÿ÷íèêè).

Ñòîÿííÿ ïðè ìîëèòâ³ ìàº òàêîæ
ñâîº äîâãîâ³êîâå îïðàâäàííÿ â
õðèñòèÿíñüê³é òðàäèö³¿. Ó íàøîìó
íàðîä³ öÿ òðàäèö³ÿ çáåðåãëàñü â
Êðàþ äî îñòàííüîãî ÷àñó. Ñèäæåííÿ
â öåðêâ³, ëàâêè â Áîæîìó õðàì³ º
áàãàòî ï³çí³øîãî ïîõîäæåííÿ ³ òî
ïîõîäæåííÿ çäåá³ëüøîãî ïðîòåñ-
òàíòñüêîãî. Âåëèêó ÷àñòèíó ïðîòåñ-
òàíòñüêèõ Áîãîñëóæåíü çàéìàº
÷èòàííÿ ñâ. Ïèñüìà ³ éîãî ïîÿñíåííÿ
â ïðîïîâ³ä³, ï³ä÷àñ ÷îãî ïðîòåñòàíòè
ñèäÿòü. Äàâí³øå ³ â ëàòèíñüêîìó
îáðÿä³ õðàì â³ðíèõ íå áóâ âèïîâ-
íåíèé ëàâêàìè.

Ñòîÿòè ï³ä÷àñ Áîãîñëóæåíü ìàº
ùå é òó êîðèñòü, ùî ñòîÿ÷è ìè
í³êîëè íå çðîáèìî ùîñü ïðîòèâíîãî
äî ë³òóð´³÷íî¿ ôóíêö³¿ ïðè ïðåñòîë³.
Êîëè æ ñèäèìî, òî ìîæåìî ñ³ñòè
ÿêðàç ó íåâ³äïîâ³äíîìó ìîìåíò³,
êîëè òðåáà, íàïð., ñòîÿòè.

ßê çíàºìî, â³ä ñâÿòà Õðèñòîâîãî
Âîñêðåñåííÿ àæ äî â³ääàííÿ ñâ.
Ï’ÿòäåñÿòíèö³ ïðèïèñè ñõ³äíüîãî
îáðÿäó âèðàçíî êàæóòü, ùî ìàºìî
ñòîÿòè ï³ä÷àñ Áîãîñëóæåíü. Çíîâó
êîæíà íåä³ëÿ º ïàì’ÿòêîþ Õðèñòî-
âîãî Âîñêðåñåííÿ, é òîìó ìè çäå-
á³ëüøå ñòî¿ìî ï³ä÷àñ Áîãîñëóæåíü.
Íàâ³òü ñâ. Ïðè÷àñòÿ â ñõ³äíüîìó
îáðÿä³ ïðèíèìàºìî ñòîÿ÷è, ³ öå â
í³ÿêèé ñïîñ³á íå ïîìåíøóº íàé-
á³ëüøî¿ ïîâàãè àêòó ïðèéíÿòòÿ ñâ.
Ïðè÷àñòÿ. Íàâïàêè – é òóò â³ä-
äçåðêàëþºìî íàø ïèòîìèé ñòèëü
Áîãîïî÷èòàííÿ.

Ùå äóæå âàæëèâèé çàïèò: ÷è º
ïðèïèñ áèòèñÿ ó ãðóäè ïðè ê³íö³
ìîëèòâè “Â³ðóþ, Ãîñïîäè...”? Îòæå,
íåìàº æàäíîãî òàêîãî ïðèïèñó â
íàøîìó îáðÿä³. Öå – íå íàøå, íå
íàø óêðà¿íñüêèé çâè÷àé. Ïðàâäà,
êîëèñü íàø³ ñâÿùåíèêè, âèñïî-
â³äàâøè â³ðíîãî, êàçàëè: “À òåïåð
áèéñÿ â ãðóäè”. Öå çàïîçè÷åíèé
çâè÷àé. Ïðîøó äîáðå ñë³äêóâàòè,
ùî ðîáèòü ñâÿùåíèê ïåðåä Ñâÿòèì
Ïðè÷àñòÿì? Â³í õðåñòèòüñÿ òðè÷³,
ðîáëÿ÷è ïðè òîìó ïîêë³í ãîëîâîþ.
Òàê ñàìî ïîâèíí³ ðîáèòè â³ðí³, êîëè
âèìîâëÿþòü ñëîâà: “Áîæå Ìèëîñòè-
âèé”, “Áîæå, áóäü ìåí³ ãð³øíîìó”,
“Áîæå, ïîìèëóé ìåíå”. Î÷åâèäíî,
áèòòÿ ó ãðóäè – öå ëàòèí³çì. Ïðàâäà,

ìèòàð, ÿê çíàºìî, áèâñÿ ó ãðóäè, àëå
öå ò³ëüêè ïðèò÷à. Öåðêîâíà ðóáðèêà
öüîãî íå çíàº ³ ïðî öå â í³é í³äå
í³÷îãî íå ñêàçàíî. Âàæíå º çáóäèòè
â ñîá³ æàëü çà ãð³õè, à íå áèòèñÿ ó
ãðóäè. Áî ìîæå áóòè é òàêå, ùî
õòîñü á’ºòüñÿ ó ãðóäè, à æàëþ çà
ãð³õè íå ìàº.
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(Закінчення, початок у попередніх числах)

сестри Веньямини,
в  миру –Володимири

Марцінковської.
Згромадження Сестер

Пресвятої Родини.

СПОГАДИ
ПРО ПЕРЕЖИТЕ

З  ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ

«Ïîòåðîìàí³ÿ» ïî÷àëàñü ó ÷åðâí³
1997 ðîêó ³ç ïóáë³êàö³¿ â Àíãë³¿
ïåðøî¿ êíèãè «Ãàðð³ Ïîòòåð ³ Ô³ëî-
ñîôñüêèé Êàì³íü». Êîëè êíèãà
«ïåðåòíóëà» Àòëàíòèêó, òî â³äðàçó
óòâåðäèëàñü ó ñïèñêó áåñòñåëåð³â.
Òàêà æ äîëÿ ñï³òêàëà é óñ³ íàñòóïí³
êíèãè ïðî Ãàðð³.

Õòî æ â³í, öåé Ãàðð³ Ïîòòåð? Â³í –
âñüîãî ëèø ãîëîâíèé ãåðîé äèòÿ÷èõ
ðîìàí³â-êàçîê, íàïèñàíèõ øîòëàíä-
ñüêîþ ïèñüìåííèöåþ Äæ. Ê. Ðîë³í´.
Îäíàê öåé âèäóìàíèé îäèíàäöÿòè-
ë³òí³é õëîï÷èíà ó êðóãëèõ îêóëÿðàõ,
ïîêëèêàíèé äî æèòòÿ ñèëîþ õóäîæ-
íüîãî ñëîâà, áóêâàëüíî ã³ïíîòè÷íî
ïðèòÿãóº äî ñåáå ì³ëüéîíè ëþäåé â
óñüîìó ñâ³ò³. Í³õòî íàâ³òü íå ì³ã ñîá³
óÿâèòè, ùî ì³ñòè÷í³ ïðèãîäè «÷àð³â-
íèêà, ÿêèé ëèøå â÷èòüñÿ» ïîá’þòü
óñ³ ðåêîðäè ó ñôåð³ âèäàííÿ êíèã ³
ïðèíåñóòü ðàí³ø íåâ³äîìîìó àâòîðó
ñëàâó ³ âåëèêå áàãàòñòâî. Òàê, ó
ãðóäí³ 2000 ðîêó çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü
íàäðóêîâàíèõ êíèã ñÿãíóëà ñîðîêà
ì³ëüéîí³â ïðèì³ðíèê³â íà á³ëüø í³æ
ñîðîêà ìîâàõ ó ñòî òðèäöÿòè êðà¿íàõ
ñâ³òó. Äæ³í Ôåéâåë ç âèäàâíèöòâà
«Ñõîëàñòèê», ç ÿêèì Ðîë³í´ ñï³â-
ïðàöþâàëà, çã³äíà ç òàêîþ çàÿâîþ.
«Öå íåéìîâ³ðíî, – çàçíà÷àº âîíà. –
Óñï³õ «Ãàðð³ Ïîòòåðà» ïðîñò³øå
â³äíåñòè íà ðàõóíîê âòðó÷àííÿ
ìàã³¿». Á³ëüøå òîãî, äåÿê³ â÷èòåë³,
çà÷àðîâàí³ ñâ³òîì Ãàðð³ Ïîòòåðà,
íàìàãàëèñÿ âíåñòè éîãî äî êëàñíî¿
ê³ìíàòè: âèêîðèñòîâóþ÷è êíèãè
Ðîë³í´, âîíè ñêëàëè â³äïîâ³äí³
çàäà÷³, âïðàâè, à òàêîæ çàîõî÷óâàëè
ó÷í³â äî ³ãîð íà äàíó òåìàòèêó.
Áàãàòî âèäàíü âèïóñòèëè ï³äðó÷-
íèêè ³ ïîêàçíèêè äëÿ âåäåííÿ
äèñêóñ³é, ùîá äîïîìîãòè â÷èòåëÿì
ââåñòè ä³òåé «ó òàºìíè÷èé ñâ³ò
Ãàðð³», âêëþ÷àþ÷è éîãî îêóëüòí³
òåìè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ Ãîë³âóäó, çàâæäè
÷óòëèâîãî äî çì³í ñóñï³ëüíèõ íàñò-
ðî¿â – òóò âèäíî òó æ êàðòèíó: â
ðåçóëüòàò³ óãîäè ç ëåãåíäàðíîþ
ê³íîêîìïàí³ºþ â ê³íöåâîìó ðåçóëü-
òàò³ áóäå ñòâîðåíî ñ³ì ô³ëüì³â – ïî
îäíîìó íà êîæíèé òîì ñåð³¿ Ðîë³í´.

Ñõâèëüîâàí³ áàòüêè, à òàêîæ
áàãàòî øê³ë ³ äèòÿ÷èõ á³áë³îòåê
â³äïîâ³ëè íà âñå öå ãàðÿ÷èì ïðîòåñ-
òîì. Äåÿê³ íàâ³òü ïîäàëè ó ñóä. Òàê,
íàïðèêëàä, ó 2000 ðîö³ ó 19 øòàòàõ
ó ÑØÀ ìàëè ì³ñöå ïîíàä 400
âèñòóï³â ïðîòè êíèã Ðîë³í´. Öåé ðóõ
äîêîòèâñÿ íàâ³òü äî Àíãë³¿. Äèðåêòîð
îäí³º¿ öåðêîâíî¿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè
ñêàçàâ: «²ñíóº á³áë³éíå â÷åííÿ ïðî
òàê³ ðå÷³ ÿê ÷àêëóíñòâî, äåìîí³â,
äèÿâîëà ³ îêóëüòèçì. Â³ä «Áóòòÿ» äî
«Îäêðîâåííÿ» Á³áë³ÿ ÷³òêî ³ íåóõèëü-
íî íàâ÷àº, ùî çà âñ³ì öèì ñòî¿òü
ðåàëüí³ñòü, ìîãóòíÿ ³ íåáåçïå÷íà.
Ïî âñüîìó Ïèñàííþ ÷åðâîíîþ
íèòêîþ ïðîõîäèòü äóìêà, ùî ëþäè
íå ïîâèíí³ ìàòè ç íèì í³÷îãî
ñï³ëüíîãî».

Ïðîòå ëóíàþòü é ³íø³ ãîëîñè, êîòð³
ï³äòðèìóþòü ö³ëêîì ïðîòèëåæíó
òî÷êó çîðó. Äæóä³ Ãîðìàí, â³öå-
ïðåçèäåíò ó ñôåð³ îñâ³òè, ñòâåðä-
æóº, ùî Ãàðð³ Ïîòòåð «íå ìàº í³÷îãî
ñï³ëüíîãî ç ÷àêëóíñòâîì. Ñèëà
âèäóìêè – ³ í³÷îãî á³ëüøå». Ñàìà
Ðîë³í´ ó â³äïîâ³äü íà çâèíóâà÷åííÿ
ñòâåðäæóº: «ß í³êîãî íå íàìàãàþñü
âòÿãíóòè ó ÷îðíèé ñâ³ò ìàã³¿. Öå
îñòàííº, ùî ÿ õîò³ëà á çðîáèòè. Ì³é
ñâ³ò ÷àêëóíñòâà – öå ëèø óÿâà. ² ÿ
ââàæàþ, ùî öå ìîðàëüíèé ñâ³ò».
Ïîëåì³êà, ÿêà ðîçãîðíóëàñÿ íàâêîëî
êíèã ïðî Ãàðð³ Ïîòòåðà, îñîáëèâî
ùîäî ïèòàííÿ ïðî âèêîðèñòàííÿ
êíèã Ðîë³í´ ó äåðæàâíèõ øêîëàõ,
íàáèðàº àïîãåþ. Á³ëüø³ñòü, â ÿêó
âõîäÿòü «ïðîïîòòåð³âñüê³» æóðíàë³ñ-
òè, ïåäàãîãè, ðåë³´³éí³ ë³áåðàëè ³
çàõèñíèêè «ñâîáîä», ï³äòðèìóþòü
øîòëàíäñüêó ïèñüìåííèöþ. Äî
ïðîòèëåæíî¿ ìåíøèíè íàëåæàòü
äåÿê³ êðèòèêè, õðèñòèÿíñüê³ áàòüêè,
â÷èòåë³, ñâÿùåíèêè ð³çíèõ Öåðêîâ,
íàóêîâö³, ÿê³ âèâ÷àþòü ð³çí³ êóëüòè,
ðåë³´³ºçíàâö³. Ö³êàâå äîñë³äæåííÿ
ïðîâ³â ñâÿùåíèê Àíàòîë³é Áåðåñòîâ,
äîêòîð ìåäè÷íèõ íàóê, êåð³âíèê
Öåíòðó ç ðåàá³ë³òàö³¿ îñ³á, êîòð³
ïîñòðàæäàëè â³ä çàíÿòü îêóëüòèç-
ìîì ³ ä³ÿëüíîñò³ òîòàë³òàðíèõ ñåêò:
«Âèïóñê íà íàøèõ òåðåíàõ öèõ êíèã
ÿ ââàæàþ íå ïðîñòî àìîðàëüíèì –
öå âæå ìåæóº ç ãåíîöèäîì! Ïîâàëü-
íå çàõîïëåííÿ ÷àðîä³éñòâîì ³ ìàã³ºþ
òà ³íøèìè íåïîòð³áíèìè äëÿ õðèñòè-
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ÿíèíà ðå÷àìè í³ äî ÷îãî äîáðîãî íå
ïðèâåäå. Íà æàëü, ÿ ìàþ âåëèêèé
äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç ä³òüìè, ÿê³
áåçäóìíî ï³äõîïèëè àìåðèêàíñüêó
ìîäó ñâÿòêóâàòè «Õåëîâ³í»: ï³ñëÿ
òàêèõ «ñâÿòêóâàíü» âîíè ä³ñòàþòü
ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè, ïîòðàïëÿþòü ó
íåâðîëîã³÷í³ ñòàö³îíàðè. Ìåí³, ÿê
ë³êàðþ, îñîáëèâî çðîçóì³ëà çãóá-
í³ñòü òàêèõ çàõîïëåíü. Òåïåð äî íàñ
³ç Çàõîäó éäå õâèëÿ «ïîòòåðîìàí³¿»
³ öå, áåçóìîâíî, ïðèíåñå ùå á³ëüøó
øêîäó ï³äðîñòàþ÷îìó ïîêîë³ííþ. Çà
ìàí³ºþ ïîñë³äóþòü ïñèõ³÷í³ ðîçëàäè
– â öüîìó ÿ íå ñóìí³âàþñü. Àëå öå –
ùå ï³âá³äè. Á³äà â ³íøîìó: ä³òè ç
ðàííüîãî â³êó áóäóòü â÷èòèñÿ æèòè
«ïî-ïîòòåð³âñüêè» – íå äóìêàìè ïðî
ïðàöþ, à íàä³ºþ íà ÿêó-íåáóäü
÷àð³âíó ïàëè÷êó, ÿêà çà íèõ ñàìà âñå
çðîáèòü».

Ï³äâ³âøè ï³ä öèì ðèñêó, çàäàéìî
ñîá³ ïèòàííÿ: ÿêèìè áóäóòü íàñë³äêè
âèêîðèñòàííÿ êíèã Ðîë³í´ ó ÿêîñò³
«ï³äðó÷íèêà ç åòèêè» ó äåðæàâíèõ
øêîëàõ? ßêèé óðîæàé ëþäñüêèõ äóø
çáåðå îêóëüòíèé ñâ³ò, «äÿêóþ÷è»

êíèãàì ïðî Ãàðð³ Ïîòòåðà? ßêèìè
ùå êàðòèíàìè «çäèâóº» íàñ «ãîë³-
âóäñüêèé» Ïîòòåð? ßê ìàâ áè
â³äïîâ³ñòè íà ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ ùîäî
ö³º¿ ïðîáëåìè õðèñòèÿíñüêèé áîãî-
ñëîâ? Äóìàþ, íàì ñë³ä ïðèñëóõà-
òèñü äî ñë³â àïîñòîëà Ïàâëà, ÿê³
çàïèñàí³ ó ïåðøîìó ïîñëàíí³ äî
Ñîëóíÿí 5:21-22: «Óñå ïåðåâ³ðÿéòå;
òðèìàéòåñÿ òîãî, ùî äîáðå, ³
ñòðèìóéòåñü â³ä óñÿêîãî ðîäó
ëóêàâñòâà». ²ñóñ òàêîæ çàñóäæóâàâ
íåçäàòí³ñòü áàãàòüîõ ñâî¿õ ñó÷àñ-
íèê³â âèíîñèòè ïðàâèëüíå, áà÷èòè ³
ðîçóì³òè î÷åâèäí³ ðå÷³ (Ïîð.: ²â.
7:24).

Ïðîñòèé ôàêò, ùî ä³òè ÷èòàþòü
«á³ëüøå» ùå íå îçíà÷àº, ùî âîíè
îòðèìóþòü â³ä ÷èòàííÿ åìîö³éíó,
ïñèõîëîã³÷íó, ìîðàëüíó ³ äóõîâíó
êîðèñòü. Ä³òè ìàþòü ïîòðåáó ó
êåð³âíèöòâ³ ñåðåä ìîðÿ ë³òåðàòóðè.
×îìó? Íà öå â³äïîâ³äàº ïñèõîëîã
Áðóíî Áåòòåëõåéì, àâòîð êíèãè
«×àêëóíñòâî ó äèòÿ÷³é ë³òåðàòóð³:
çíà÷åííÿ ³ âàæëèâ³ñòü êàçîê»: «Ä³òè
íå çäàòí³ àíàë³çóâàòè çì³ñò êíèã ³ ¿õ
ãåðî¿â òàê, ÿê öå ðîáëÿòü äîðîñë³.
Âîíè çàäàþòü ñîá³ ïèòàííÿ íå «÷è
õî÷ó ÿ áóòè äîáðèì?», à «íà êîãî ÿ
õî÷ó áóòè ïîä³áíèì?» Òîìó áàòüêàì
íåîáõ³äíî ïðèâèòè ä³òÿì çäàòí³ñòü
äî ÷³òêîãî ðîçð³çíåííÿ äîáðà ³ çëà,
ùîá «çðàçîê ìîðàëüíî¿ ëþäèíè»
ñòàâ öåíòðîì ¿õ âèõîâàííÿ. Ó öüîìó
êíèãè Ðîë³í´ í³ÿê íå çìîæóòü äîïî-
ìîãòè, îñê³ëüêè ïîì³÷åí³ åòè÷íîþ
ïëóòàíèíîþ, êîëè «äîáð³» ïåðñîíàæ³
ïîñò³éíî äåìîíñòðóþòü àìîðàëüíó
ïîâåä³íêó, äîñÿãàþ÷è òîãî, ùî âîíè
ñàì³ äëÿ ñåáå âèçíà÷èëè ÿê «äîáðå».

ßê³ æ ñëîâà é îáðàçè ïðîïîíóº
Ðîë³í´ ó ñâî¿õ êíèãàõ ïðî Ãàðð³
Ïîòòåðà? Çâè÷àéíî, ó íèõ çóñòð³-
÷àþòüñÿ é «äîáð³» òåêñòè, ðîçñèïàí³
òî òóò, òî òàì ÿê òîé ãîðîõ. Öå – ³
â³ðí³ñòü ñâî¿ì òîâàðèøàì, ³ áàæàííÿ
ïîä³ëèòèñÿ ç íèìè ñâî¿ì îá³äîì, ³
âèêîíàííÿ çàïîâ³ä³ «íå âáèé». Àëå
áàãàòî óðîê³â Ðîë³í´, ïðèõîâàíèõ â³ä
ïîâåðõíåâîãî ïîãëÿäó, äàëåê³ â³ä
äîñêîíàëîñò³:

- íåïðàâäà, êðàä³æ òà îáäóðþ-
âàííÿ íå ò³ëüêè ñïðèéíÿòëèâ³, àëå
÷àñòî é çàáàâí³;

- ìîæíà ïðàêòèêóâàòè àñòðîëîã³þ,
çàãîâîðè ³ ìàã³þ âçàãàë³;

- ó íåïîñëóñ³ íåìàº í³÷îãî ñåðéîç-
íîãî, ïîêè òåáå íå âï³éìàëè;

- ÿêùî òè «îñîáëèâèé», òîá³ íå
çàãðîæóº ïîêàðàííÿ, – íàâ³òü ÿêùî
òè âèíóâàòèé;

- äîðîñë³ ïîñò³éíî çàâàäæàþòü,
«ïëóòàþòüñÿ ï³ä íîãàìè»;

- ïðàâèëà ïðèäóìàí³ äëÿ òîãî, ùîá
¿õ ïîðóøóâàòè;

- ïîìñòà âïîâí³ ìîæëèâà.
Âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ ³ òå, ùî

àâòîð ðåãóëÿðíî ³ äîñòàòíüî ïî-
çèòèâíî îïèñóº ñöåíè ïèÿöòâà, ÿê³
â³äáóâàþòüñÿ íà î÷àõ ó ä³òåé. Òàêèì
÷èíîì, ïðî ìîðàëü ìîæíà ñêàçàòè
ëèøå òå, ùî êíèãè Ðîë³í´ ì³ñòÿòü òàê
áàãàòî ìîðàëüíîãî ñóá’ºêòèâ³çìó ³
â³äêðèòî íåá³áë³éíèõ â÷èíê³â, ùî ¿ì
äóæå äàëåêî äî òîãî, ùîáè ââàæà-
òèñÿ âç³ðöåì ìîðàëüíîñò³.

Ó ñâî¿é ñïðîá³ çãëàäèòè òóðáîòó,
âèêëèêàíó ïîÿâîþ êíèã ïðî Ãàðð³
Ïîòòåðà, ïðèõèëüíèêè óâåñü ÷àñ
íàìàãàþòüñÿ ïðîâåñòè ïàðàëåëü ì³æ
êíèãàìè Äæ. Òîëê³ºíà ³ Ê. Ë. Ëüþ¿ñà
– áðèòàíñüêèìè êëàñèêàìè-ôàíòàñ-
òàìè. Àëå ó ïîä³áíî¿ ïîçèö³¿ º
ñåðéîçí³ íåäîë³êè. ² â ïåðøó ÷åðãó
òîìó, ùî ö³ êíèãè â³äíîñÿòüñÿ äî
êàòåãîð³¿ ì³ô³÷íî¿ ë³òåðàòóðè. Öå
îçíà÷àº, ùî âîíè ãîâîðÿòü ïðî ñâ³ò,
ÿêèé í³ÿê íå ïîâ’ÿçàíèé ³ç ðåàëü-
í³ñòþ, ó ÿê³é ìè æèâåìî. Êíèãè æ ïðî
Ïîòòåðà âàæêî â³äíåñòè äî ðîçðÿäó
«ì³ô³÷íî¿ ë³òåðàòóðè»: ïîä³¿ â³äáó-
âàþòüñÿ ó íàøîìó äâàäöÿòü ïåðøî-
ìó ñòîë³òò³ ³ íà÷èíåí³ ñó÷àñíèìè
ôîðìàìè îêóëüòèçìó ³ç ïîñèëàííÿì
íà ³ñòîðè÷í³ îñîáè òà ïîä³¿ (íàïðèê-
ëàä, Í³êîëàñ Ôëîìåëü, «ðóêà ñëàâè»
³ ò. ä.) Á³ëüøå òîãî, óÿâà ïðî òå, ùî
òàêå äîáðî ³ çëî ó êíèãàõ ïðî Ãàðð³
Ïîòòåðà, ðàäèêàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ
â³ä òîãî, ùî ìè áà÷èìî ó Òîëê³ºíà ³
Ëüþ¿ñà.

Íàéá³ëüøå æ íàñòîðîæóº óâàãó
õðèñòèÿíèíà òå, ùî Ðîë³í´ âèêîðè-
ñòîâóº ó ñâî¿õ òîìàõ áàãàòî îêóëüò-
íèõ ïðàêòèê, ÿê³, ÿê ÷àñòèíà ðåë³´³é-
íî¿ ñèñòåìè, ìàþòü ì³ñöå ó ñó÷àñíèõ
ÿçè÷íèöüêèõ ðåë³´³ÿõ. Ïî ñóò³, êíèãè
ïðî Ãàðð³ Ïîòòåðà ïðîïîâ³äóþòü
ïåâíèé âèä ðåë³´³¿ – ò. çâ. ðåë³´³þ
«Â³êêà»: «Áðàòñòâî ×àêëóí³â» (òàêîæ
â³äîìå ÿê «Â³êêà») – áàãàòîîáðÿäî-
âèé, äåöåíòðàë³çîâàíèé ðóõ, ÿêèé
âèñòóïàº ïðîòè áóäü-ÿêî¿ ôîðìè
äîãìàòèçìó. Â³í îð³ºíòîâàíèé íà
ïî÷èòàííÿ ïðèðîäè, ïîêëîí³ííÿ
Áîãèí³-ìàòåð³, â³ðîâèçíàº ïîë³òå¿çì,
ó ÿê³éñü ì³ð³ îáîæåñòâëþº ëþäèíó,
ðîçâèâàº ¿¿ ïñèõ³÷í³ çä³áíîñò³ ³
ïðàêòèêóº ìàã³þ. ×àêëóíè ïðàêòèêó-
þòü ð³çí³ ôîðìè ãàäàííÿ; âïàäàþòü
ó òðàíñ é ³íø³ àëüòåðíàòèâí³ ñòàíè
ñâ³äîìîñò³ ³ âèêîðèñòîâóþòü ð³çíî-
ìàí³òí³ çàêëèíàííÿ.

Çàãàëîì, ïî÷èíàþ÷è â³ä 1990
ðîêó, ³ç á³ëüøîñò³ âèäàâíèöòâ «òå÷å
íåñê³í÷åííèé ïîò³ê» õóäîæíüî¿
ìîëîä³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ÿêà ïðîñëàâ-
ëÿº îêóëüòèçì. Êíèãè ïðî Ãàðð³
Ïîòòåðà – âñüîãî ëèø îäèí ³ç
áàãàòüîõ ïðèêëàä³â, ÿêèé ç óñ³õ ñèë
ñòàðàºòüñÿ ïðèâèòè ìîëîä³ âåëèêèé
³íòåðåñ äî ìàã³¿. ², íå äèâëÿ÷èñü íà
öå âñå, à ñàìå – âèêðèâëåíå ïðåä-
ñòàâëåííÿ ïðî åòèêó, îãîëåíèé
îêóëüòèçì ³ ñöåíè áåçïðè÷èííîãî
êðîâîïðîëèòòÿ, – ðîìàíè øîòëàíä-
ñüêî¿ ïèñüìåííèö³ âèêîðèñòîâó-
ºòüñÿ ïåäàãîãàìè Çàõ³äíî¿ ªâðîïè
é Àìåðèêè ó äåðæàâíèõ øêîëàõ.
Ïîãëèáëþº öþ ïðîáëåìó ùå é òå,
ùî áàãàòî â÷èòåë³â âèêîðèñòîâóþòü
ñïåö³àëüí³ ï³äðó÷íèêè, ñêëàäåí³ çà
êíèãàìè Ðîë³í´, ùîáè ïðèâåðíóòè
øêîëÿð³â äî îêóëüòèçìó ³ âîäíî÷àñ
íàëàøòóâàòè ¿õ ïðîòè õðèñòèÿíñòâà.

Áàãàòüîõ ò³øèòü, ùî êíèãè ïðî
Ãàðð³ Ïîòòåðà «â³äòÿãíóëè» ä³òåé â³ä
òåëåâ³çîð³â òà êîìï’þòåð³â. Àëå ÷è
öå êðàùà àëüòåðíàòèâà? Äîáðå
áóëî á íàì çãàäàòè ñóâîðå ïîïåðåä-
æåííÿ ²ñóñà Õðèñòà: «...à õòî ñïîêó-
ñèòü îäíîãî ç òèõ ìàëèõ, ùî â³ðóþòü
ó Ìåíå, òàêîìó áóëî á ë³ïøå, ÿêáè
ìëèíîâå æîðíî ïîâ³øàíî éîìó íà
øèþ, ³ â³í áóâ óòîïëåíèé ó ãëèáèí³
ìîðÿ» (Ìò. 18:6). ², íàê³íåöü, ïàì’ÿ-
òàþ÷è, ùî Áîã óñå êîíòðîëþº ³ â
ê³íö³ ê³íö³â çíèùèòü óñå, ùî êîëèñü
ïîâñòàëî ïðîòè Íüîãî (Ïîð.: 2 Êîð.
10:4-5), õðèñòèÿíè ìîæóòü ³ç âïåâ-
íåí³ñòþ ñïðèéìàòè ÿê ùîñü òèì÷à-
ñîâå ³ êíèãè ïðî Ãàðð³ Ïîòòåðà, ³
¿õí³é âïëèâ íà íàøó êóëüòóðó.

î. Òàðàñ ÁÎÐÎÂÅÖÜ,
ðåöåíçåíò Ëüâ³âñüêî¿

Àðõèºïàðõ³¿

Тоді ми звернулись до мого батька і брата
з просьбою про прописку. А брат каже: «Чому
ж ви скорше не сказали? Я купив начату хату,
а свою квартиру здав; якби знав, був би в ній
задержався і вас там прописав.  А тепер треба
шукати хату для прописки».

Пішли ми з батьком шукати хати по Калуші.
Під вечір знайшли по вул. Лесі Українки, у
Сербіна. Домовились, батько сам дав гроші
за місяць і за ремонт, взяли домову книгу і
план хати на прописку. По кількох днях брат
мені каже: «Я вас прописав, але знай, вас не
легко було прописати, а головно с. Андрею
– були великі трудності. Ти йди до праці, я
вже договорився  в артілі «Перемога».

З першого листопада я пішла працювати.
Тамті дві сестри, ще виїхали раніше, ще не
прописались і приїхали до нас. Вже нас
знову четверо,  а одна тільки працює. . .
Господар винаймив квартиру на двох, а
живуть четверо... Скаржиться братові, а брат
мені каже:  «Як так,  сестри не можуть
зрозуміти обставин?!»  – «Як їм скажеш:
«Вибирайтеся»? – може, не мають де піти, і
разом привикли...

Так ми і далі жили. Брат допомагав з хати
чим лиш міг. С. Єремії стало те незрозумілим,
як може брат так допомагати? Певно, за те
йому щось дають... І почала їздити, говорити:
треба, мовляв, щоб не жили біля родини,
треба,  щоби всі  чотири разом були
прописані...Так ми прожили цілий рік.

Брат постарався,  щоб мені виділили
двокімнатну квартиру. О. Вольницький і о.
Гірняк дали по 100 крб. Отець ігумен Грень
приїхав і по довгій суперечці сказав їхати до
Долини, до спільності, а не поблизу рідні. Я
тоді сказала: «Не знаю, чи то на добре вийде».
Відповів: «То вже побачимо в другій точці, а
тепер слухайте, що вам говорять».

Я відразу пішла працювати в дитбудинок
швеєю, бо іншої роботи не було. Ми з собою
дещо привезли і  думали,  що якось
проживемо. Однак довго нам там не дали
жити. Нас виписали, і ми скиталися два роки,
ніде не прописані. Ми поїхали до Брошнева
з наміром там прописатися, та,  помимо
старань і посередництва, нічого не вийшло,
бо нас так і  не прописали.  Ще і  з  села
виганяли, так що ми мусили фактично йти в
підпілля і ходили по хатах, щоб нас де не
застали.  С.  Андрея сильно захворіла,
лікувалась у лікарні, а після того ще і ногу
скрутила. Я пішла, хоч непрописана, на
курси, але не могла працювати, бо нікому
було доглядати с. Андрею.

Врешті ми вже були спаковані їхати назад
у Сибір. Але я пішла ще раз до брата, щоб
прописав. Він послухав – з тим, що то вже в
послідний раз прописує. Та все одно нас
часто «відвідували» і часто робили обшуки:
до 1974 року дуже часто, до двох разів на
місяць, а після 1974�го – рідше, раз на два�
три місяці.

Одного разу прийшов до нас якийсь
мужчина, сказав, що на перевірку. Мали ми
враження, що то – перебраний кагебіст, але
якийсь авантюрний – забрав у нас із
погрозами всі  гроші,  які  ми мали,  і  ще
зажадав, щоби зняли з книжки. С. Андрея
пішла з ним в ощадкасу, а я піднялась наверх,
до вчителя музшколи, щоби подзвонити на
міліцію. Однак ніхто не відповідав. Тоді
вчитель пішов до музшколи, і з директором
разом додзвонились до міліції. Сказали їм,
що виїжджають до каси. Але наш контролер
втік, і вони його не шукали. Навіть акта не
захотіли скласти. Пішов потім мій батько в
тій самій справі, але й він нічого не добився
– сказали йому, що то, напевно, ксьондз
хотів нас ограбувати. Після того ще багато
раз приходили і не знати що хотіли.

1976 року с. Андрея померла в Чорткові, 28
листопада. Все одно після того мене регу�
лярно відвідували.

Çàê³í÷åííÿ ïóáë³êàö³¿.
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Ðåäàêö³ÿ çàëèøàº çà ñîáîþ ïðàâî ñêîðî-
÷óâàòè ³ ðåäàãóâàòè ìàòåð³àëè. Çà äîñòîâ³ðí³ñòü
ôàêò³â â³äïîâ³äàº àâòîð.

Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà ãàçåòó «ÌÅÒÀ»
îáîâ’ÿçêîâå.

Ìàòåð³àëè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåð-
òàþòüñÿ.

Äðóê: Äðóêàðíÿ ãàçåòè «Àðì³ÿ Óêðà¿íè»
Òèðàæ: 5000 Çàìîâë.

 Святкують ювілеї Святкують ювілеї Святкують ювілеї Святкують ювілеї Святкують ювілеї
у вересні:у вересні:у вересні:у вересні:у вересні:

Вітаємо ювілярів

Óâåñü ñâ³ò çíàº, ùî Óêðà¿íà ñëà-
âèòüñÿ ÷èñëåííèìè àðõ³òåêòóð-
íèìè ïàì’ÿòêàìè, çîêðåìà
õðàìàìè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
ïðîòÿãîì ñòîë³òü çàãàðáíèêè
ìàñîâî ¿õ ðóéíóâàëè, óêðà¿íñüêèé
íàðîä âñå æ áóäóâàâ ³ ïðîäîâæóº
áóäóâàòè ñâî¿ ñâÿòèí³.

Íà 27 âåðåñíÿ ïðèïàäàº ïðàçíèê
Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà Ãîñ-
ïîäíüîãî, ùî º õðàìîâèì ïðàç-
íèêîì â³ðíèõ â ñåëèù³ Ðóäíî. Ïðè
â’¿çä³ äî ñåëèùà âèñî÷³º íà ãîð-
áî÷êó Ãîñïîäí³é õðàì, êîòðèé
íîñèòü ³ì’ÿ öüîãî âåëèêîãî ñâÿòà.
Ñê³ëüêè-òî ïîêîë³íü ïîáóâàëî â
éîãî ñò³íàõ: îäíèõ õðèñòèëè, ³íø³
òóò â³í÷àëèñÿ, à ùå ³íøèõ â³äïðî-
âàäæóâàëè â îñòàííþ ïóòü.
Âåëè÷íó ñïîðóäó öåðêâè îòî÷óþòü
ñòîë³òí³ ëèïè, à ç³ ñõ³äíüî¿ ñòîðîíè
– âèùå öåðêâè – â³äêðèòî íîâèé
öâèíòàð.

Ñâîãî â³êó ñâÿòèíÿ íå õîâàº – ç
ë³òîïèñó õðàìó â³äîìî, ùî áóä³âëÿ
íàëåæèòü äî àðõ³òåêòóðè â³çàí-
ò³éñüêîãî ñòèëþ ³ ïîõîäèòü ïðèá-
ëèçíî ç XIV ñòîë³òòÿ. Çà ñâ³ä÷åí-
íÿì àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â, õðàì
Âîçäâèæåííÿ ×åñíîãî Õðåñòà
Ãîñïîäíüîãî â Ðóäíî áóâ âëàñ-
í³ñòþ ÷èíó îòö³â-âàñèë³ÿí. Ïðîòå
äàòà, êîòðà âèêàðáóâàíà íà ôàñàä³
öåðêâè, ñòîñóºòüñÿ 1678 ðîêó.
Î÷åâèäíî, âîíà çàñâ³ä÷óº ñòàíîâ-
ëåííÿ áóä³âë³ ÿê âëàñíå õðàìó.

Êîëèñü íà ïåðåäí³é ñò³í³ öåðêâè
áóëà äçâ³íèöÿ, çáóäîâàíà íà âç³ð
îáîðîííî¿ ñò³íè, çèðêàþ÷è íà âñ³
áîêè îòâîðàìè-á³éíèöÿìè. Âîäíî-
÷àñ äçâ³íèöÿ ñëóæèëà ³  ÿê
ñòîðîæîâà âåæà. Ó ¿¿ ñåðåäèí³ áóëî
äâ³ ê³ìíàòêè: îäíà – äëÿ õîðèñò³â,
äðóãà – äëÿ çáåð³ãàííÿ ñòàðèõ
ðå÷åé (³êîí, êíèã, ðèç, ðóøíèê³â
òîùî). Òóò áóëî ÷îòèðè äçâîíè, ÿê³
ñïîâ³ùàëè íå ò³ëüêè ïðî Ñëóæáó
Áîæó, Âå÷³ðíþ ÷è Óòðåíþ, à é ïðî
ïîæåæó ÷è ïîâ³íü (íà æàëü, ï³ä ÷àñ
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè äçâîíè ö³
çàáðàëè ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè). Áóâ
òàêîæ ïðè öåðêâ³ äçâîíàð, à ó
äçâ³íèö³ ìàëè ïðèõèñòîê âàðò³â-
íèêè, îçáðîºí³ êîñòóðîì, êîòð³
ïèëüíóâàëè ïîðÿäêó.

 Ó öåðêâ³, êð³ì ãîëîâíîãî, º ùå
äâà ìàëèõ ïîá³÷íèõ ïðåñòîëè, íà
ÿêèõ ó ñâ³é ÷àñ  â³äïðàâëÿëèñÿ
ìåíø³ Áîãîñëóæ³ííÿ, íàïðèêëàä,
ìà¿âêà. Äëÿ ãîëîøåííÿ äóõîâíèõ
íàóê ó õðàì³ ñïîðóäæåíî ïðîïîâ³-
äàëüíèöþ. Ïðèáëèçíî ó 1930-32
ðîêàõ ñò³íè õðàìó áóëî ï³äíÿòî íà
ï³âòîðà ìåòðà, ïðè÷îìó äàõ

çáåðåæåíî îðèã³íàëüíèì (âñ³
ðåñòàâðàö³¿ ó ñâÿòèí³ ïðîâîäèëèñü
ç äîçâîëó êîì³ñ³¿ íàä ñòàðîâèíîþ).
Ó òèõ æå 1930-õ ðîêàõ ïåðåä
öåðêâîþ áóëî ñïîðóäæåíî íîâó
äçâ³íèöþ ó âèãëÿä³ ñò³íè, êîòðà
âì³ùàº ó ñîá³ áðàìó. Ó 1966 ðîö³
áóä³âëþ õðàìó îáãîðîäèëè
ï³âòîðàìåòðîâîþ ñ³òêîþ ç ãðóáîãî
äðîòó, à òàêîæ ïîñòàâèëè äâ³
áðàìè (îäíà – ïðè âõîä³  äî
äçâ³íèö³, ³íøà – íà öâèíòàð) ³
ñõîäè (91 ñõîäèíêà).

Ï³ñëÿ ïñåâäîñîáîðó 1946 ðîêó ó
öåðêâ³ â³äïðàâëÿëè ñâÿùåíèêè
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó, ³ ëèøå
â ãðóäí³ 1989 ðîêó õðàì çíîâó
ïîâåðíóòî ó ëîíî ÓÃÊÖ. Íåçì³ííèì
ïàðîõîì àæ äî ñìåðò³ â 2002 ðîö³
áóâ î. Ðîìàí Êàñïðèøèí. Çà éîãî
äóøïàñòèðñòâà á³ëÿ õðàìó áóâ
ïîáóäîâàíèé áóäèíî÷îê, ó ÿêîìó
ðîçì³ùåíî êîòåëüíþ ³ ê³ìíàòó, äå
â³äáóâàþòüñÿ ð³çí³ ïàðàô³ÿëüí³
çàõîäè (ðåïåòèö³¿ õîðó, çàíÿòòÿ ç
â³ðíèìè òà ïëàñòóíàìè òîùî).
Òàêîæ çà ÷àñ ñëóæ³ííÿ î. Ðîìàíà
áóëî äîáóäîâàíå é ïðèâåäåíå äî
òåïåð³øíüîãî âèãëÿäó ñâÿòèëèùå
òà ïðîâåäåíî  ðåìîíò ó õðàì³.
Òàêîæ îòåöü-ïàðîõ ïîáóäóâàâ äâ³
êàïëèö³: îäíó – á³ëÿ öåíòðàëüíèõ
ñõîä³â íà ì³ñö³ çðóéíîâàíîãî á³ëü-

øîâèêàìè õðåñòà, âñòàíîâëåíîãî
ñâîãî ÷àñó íà ÷åñòü Ïîêðîâè Ïðå-
ñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³ (¿¿ ïîñâÿòèâ áë.
ï. Ìèòðîïîëèò Âîëîäèìèð Ñòåð-
íþê), à äðóãó, ïðèñâÿ÷åíó áëàæ.
ñâÿùìó÷. Ìèêîëàþ ×àðíåöüêîìó,
– íà öåðêîâíîìó ïîäâ³ð’¿. ¯¿ ó
ð ³÷íèöþ ñìåðò³  î.  Ðîìàíà
ïîñâÿ÷óâàâ òåïåð³øí³é Âèñîêî-
ïðåîñâÿùåííèé Àðõèºïèñêîï
Ëüâ³âñüêèé ²ãîð Âîçüíÿê.

Ïðî äîâãîë³òòÿ öåðêâè íàãàäóþòü
äâà õðåñòè, ÿê³ âèñî÷³þòü á³ëÿ
õðàìó íàä ñåëèùåì. Ó 2005 ðîö³
ñòàð³ õðåñòè áóëî çàì³íåíî íà
íîâ³, äóáîâ³, àäæå êîëèøí³ â³ä ÷àñó
òàê ïîñòàð³ëè, ùî ó êîæíó õâèëèíó
ïðè ñèëüí³øîìó ïîðèâ³ â³òðó ìîãëè
âïàñòè.

ßê ãîäèòüñÿ, â æèòò³ êîæíîãî
õðèñòèÿíèíà õðàì çàéìàº
öåíòðàëüíå ì³ñöå. Öå ðîçóì³þòü ³
ðóäí³â÷àíè, êîòð³ ðåâíî ïðèêðà-
øàþòü ñâîþ ñâÿòèíþ âèøèâêàìè,
îðíàìåíòàìè ³ âëàñíîþ ïðèñóò-
í³ñòþ. À ùåäð³ äàòêè íà äîáðî
Áîæîãî õðàìó º çàâäàòêîì íà éîãî
ìàéáóòíº äîâãîë³òòÿ. Ìàþ÷è òàêèõ
ïîâàæíèõ ïàðàô³ÿí, íàø õðàì ³
íàäàë³ áóäå ðàäóâàòè ³ îêî, ³
ñåðöå.

Íàä³ÿ ÇÀÁËÎÖÜÊÀ

«Óâ³éäó â ä³ì Òâ³é, ïîêëîíþñÿ«Óâ³éäó â ä³ì Òâ³é, ïîêëîíþñÿ«Óâ³éäó â ä³ì Òâ³é, ïîêëîíþñÿ«Óâ³éäó â ä³ì Òâ³é, ïîêëîíþñÿ«Óâ³éäó â ä³ì Òâ³é, ïîêëîíþñÿ
õðàìîâ³ ñâÿòîìó Òâîºìó»õðàìîâ³ ñâÿòîìó Òâîºìó»õðàìîâ³ ñâÿòîìó Òâîºìó»õðàìîâ³ ñâÿòîìó Òâîºìó»õðàìîâ³ ñâÿòîìó Òâîºìó»

35-річчя священства – о. Петро Зеленюх (28. 09)
30-річчя священства – о. Володимир Отчич (09. 09)
30-річчя священства – о. Федір Дубей (14. 09)
20-річчя священства – о. Бо дан Чабан (07.09)
15-річчя священства – о. Юрій Пастерна (21. 09)
5-річчя священства – о. І ор Дем ів (27.09)

65-річчя уродин – о. Ярослав Вов (01. 09)
60-річчя уродин – о. Іван Кушнірець ий (19. 09)
40-річчя уродин – о. Ас ольд Мальчиць ий (30.09)
30-річчя уродин – о. Іван Колтун (10.09)

Àìåðèêàíñüê³ äîñë³äíèêè ç’ÿñó-
âàëè, ùî îñîáèñòîñò³, ÿê³ âì³þòü
ëþáèòè ëþäñòâî â ö³ëîìó, ÿê ïðà-
âèëî, á³ëüø ùàñëèâ³ é ó ëþáîâ³ äî
êîíêðåòíî¿ ëþäèíè.

Ñõèëüí³ñòü äî àëüòðó¿ñòè÷íî¿
ëþáîâ³ ïåðåâ³ðÿëè, ïðîïîíóþ÷è
ëþäÿì ïîãîäèòèñÿ àáî íå ïîãî-
äèòèñÿ ³ç òâåðäæåííÿìè íà çðàçîê
«ÿ êðàùå áóäó ñòðàæäàòè ñàì, àí³æ
äîçâîëþ ñòðàæäàòè êîõàí³é ëþäèí³»
àáî «ÿ âîë³þ ïîæåðòâóâàòè ñâî¿ìè
ïîòðåáàìè, àáè êîõàíèé çàäî-

Í³ùî íå áóâàº êðàùå â³ä ïîâíî-
ö³ííîãî ñíó âíî÷³, îñîáëèâî äëÿ
â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿò³ àáî ï³äâèùåíí³
çäàòíîñò³ äî âèâ÷åííÿ ³íîçåìíèõ
ìîâ, òâåðäÿòü àìåðèêàíñüê³ äîñë³ä-
íèêè. Âèãîäè â³ä ñíó çàãàëüíîâ³äîì³,
àëå â÷åí³ ³ç ×³êàçüêîãî óí³âåðñèòåòó
ïðîâåëè íîâå äîñë³äæåííÿ. Âîíî
äîêàçóº, ùî â òîé ÷àñ, ïîêè ìè
ñïèìî, ìîçêîâà ä³ÿëüí³ñòü çàêð³ïëþº
íàø³ äåíí³ çíàííÿ òà ³íôîðìàö³þ â
ïàì’ÿò³, çàáåçïå÷óþ÷è òèì ñàìèì
á³ëüø âèñîê³ òåìïè âèâ÷åííÿ ïðåä-
ìåò³â ³ ìîâ.

«Ñîí ìàº, ïðèíàéìí³, äâà îêðåìèõ
åôåêòè íà ïàì’ÿòü, – ñêàçàâ Äåí³åë
Ìàð´îë³àø ³ç ×³êàçüêîãî óí³âåðñè-
òåòó. – Ñîí îá’ºäíóº ñïîãàäè,
çàõèùàþ÷è ¿õ â³ä íàñòóïíîãî âòðó-
÷àííÿ àáî ðîçïàäó. Ñîí òàêîæ,
ñõîæå, ïîâåðòàº àáî â³äíîâëþº
çàãóáëåí³ ñïîãàäè». Ìàð´îë³àø òà

Õî÷åòå ùàñëèâî¿ ëþáîâ³Õî÷åòå ùàñëèâî¿ ëþáîâ³Õî÷åòå ùàñëèâî¿ ëþáîâ³Õî÷åòå ùàñëèâî¿ ëþáîâ³Õî÷åòå ùàñëèâî¿ ëþáîâ³
–íå áóäüòå å´î¿ñòàìè–íå áóäüòå å´î¿ñòàìè–íå áóäüòå å´î¿ñòàìè–íå áóäüòå å´î¿ñòàìè–íå áóäüòå å´î¿ñòàìè

Ñîí ë³êóº ïàì’ÿòüÑîí ë³êóº ïàì’ÿòüÑîí ë³êóº ïàì’ÿòüÑîí ë³êóº ïàì’ÿòüÑîí ë³êóº ïàì’ÿòü

Б е р е ж и  с е б е
âîëüíèâ ñâî¿». Àëüòðó¿ñòè ÷àñò³øå
íàçèâàëè ñâîº æèòòÿ âçàãàë³ ³ ñâ³é
øëþá çîêðåìà «äóæå ùàñëèâèìè».

Ñåðåä òèõ, õòî íå âèÿâèâ ñõèëü-
íîñò³ äî àëüòðó¿çìó, íàçâàëè ñâ³é
øëþá «äóæå ùàñëèâèì» 50% îïè-
òàíèõ, à ñåðåä àëüòðó¿ñò³â – 67%.
Àëüòðó¿ñò³â âèÿâèëîñÿ á³ëüøå ³ ñåðåä
òèõ, õòî º îäðóæåíèì (40%). Ñåðåä
òèõ, õòî í³êîëè íå áóâ îäðóæåíèì,
¿õ áóëî 20%, ñåðåä ðîçëó÷åíèõ – 26-
28%.

²íø³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ:
- çäàòí³ñòü äî ñï³âïåðåæèâàííÿ ó

æ³íîê ðîçâèíåíà ñèëüí³øå, í³æ ó
÷îëîâ³ê³â;

- ó ä³òåé, ùî âèðîñëè â ïîâí³é
ðîäèí³, çäàòí³ñòü äî ñï³âïåðå-
æèâàííÿ ðîçâèíåíà íåáàãàòî ñèëü-
í³øå, í³æ ó òèõ, êîãî ðîñòèëà îäíà
ìàòè;

- íàéìåíø ñõèëüí³ äî ñï³â÷óòòÿ
ä³òè, îñîáëèâî ä³â÷àòêà, ÿêèõ âèõî-
âóâàâ îäèí áàòüêî;

- íå âäàëîñÿ âèÿâèòè ÿêîãîñü
çâ’ÿçêó ì³æ ñï³â÷óòòÿì, àëüòðó¿çìîì
³ ô³íàíñîâèì áëàãîïîëó÷÷ÿì.

éîãî êîëåãè ïåðåâ³ðèëè çäàòí³ñòü
òðüîõ ãðóï ñòóäåíò³â êîëåäæó çàïà-
ì’ÿòîâóâàòè ³íôîðìàö³þ. ¯ì ïðîïî-
íóâàëè çàïàì’ÿòàòè ñëîâà, ïîïå-
ðåäíüî ïîð³âíÿâøè ¿õí³ çä³áíîñò³ ³
ðîçïîä³ëèâøè ïî ãðóïàõ ð³âíîì³ðíî
ç³ ñòóäåíòàìè ç îäíàêîâèìè çä³á-
íîñòÿìè.

Ïåðåâ³ðêà íà åôåêòèâí³ñòü çàïà-
ì’ÿòîâóâàííÿ â ïåðøî¿ ãðóïè ïðîâî-
äèëàñü óæå ÷åðåç îäíó ãîäèíó. Ó
ï³äñóìêó ò³ëüêè 54 â³äñîòêè ñòóäåíò³â
ùå ïàì’ÿòàëè ñëîâà. Äðóãó ãðóïó
íàâ÷àëè ðàíêîì ³ ïåðåâ³ðÿëè ÷åðåç
12 ãîäèí. Ò³ëüêè 10 â³äñîòê³â ³ç íèõ
ìàëè á³ëüø³ óñï³õè â çàïàì’ÿ-
òîâóâàíí³ ñë³â. Àëå ò³ ñòóäåíòè, ÿê³
íàâ÷àëèñÿ ââå÷åð³ é ïåðåâ³ðÿëèñÿ
íàñòóïíîãî ðàíêó, ï³ñëÿ í³÷íîãî ñíó,
ïîë³ïøèëè ïðîöåñ çàïàì’ÿòîâóâàííÿ
ñë³â íà 19 â³äñîòê³â.

Êîëè ñòóäåíòè, ÿê³ áóëè íàâ÷åí³
âðàíö³, çíîâó ïåðåâ³ðÿëèñü íàñòóï-
íîãî äíÿ, ï³ñëÿ ñíó, òî êðàùèõ
ðåçóëüòàò³â ïî çàïàì’ÿòîâóâàííþ
ñë³â ñåðåä íèõ ïîêàçàëî íàáàãàòî
á³ëüøå. Òàêèì ÷èíîì, ó÷åí³ çðîáèëè
âèñíîâîê, ùî ñîí ï³äñèëþº çíà÷èìó
³íôîðìàö³þ, îòðèìàíó âäåíü, ³
ïîñëàáëþº äðóãîðÿäíó, ïîë³ïøóþ÷è
ïàì’ÿòü ³ ïðîöåñ íàâ÷àííÿ.

Çà ìàòåð³àëàìè Medlinks




