«Головне питання, вивченню якого сучасне покоління православних християн повинне присвятити себе — це
питання внутрішнього протистояння
церковного Православ’я й західної
цивілізації».1
— Х. Яннарас

• Вступ •

Л

юдство вступило в нове, третє тисячоліття по Різдві
Христовому. На порозі нового століття й нового тисячоліття природно підводити підсумки пережитого в минулі
століття, й, зокрема, у ХХ сторіччі, а також об’єктивно й
неупереджено оцінити сьогоднішню дійсність, розглядаючи сучасність як зв’язок між минулим і майбутнім. Усвідомлення минулого
дає підставу для прогнозування майбутнього. Саме такий підхід
лежить в основі нашого звертання до подій церковної історії, до
досвіду, накопиченого в церковному житті в минулому, досвіду,
який і тепер багато в чому визначає його сучасний стан.
Христова Церква несе відповідальність перед суспільством та
намагається давати відповіді на виклики сучасного світу. При цьому вона враховує, що всі проблеми, які виникають, за своєю суттю
онтологічні, тобто тісно пов’язані зі змістом людського буття, цілісного за своєю природою. Будь-яке явище громадського життя
не є вільним від світоглядних і духовних факторів, що завжди присутні в житті суспільства і явно або приховано поєднують повсяк1
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денність із неісторичною (метаісторичною) дійсністю, з реальністю вічного Буття.
«Більшість проблем, що виникають сьогодні в житті й служінні Православної Церкви, мають богословський характер», тому «богослов’я
не є „внутрішньою справою“ Церкви. Воно покликане відповідати на
питання й виклики сучасності, звертаючись до живої людини…»2.

Таким чином, православний погляд на будь-яку проблему, що
актуалізує життя, передбачає її оцінку у світлі Істини Євангелія.
Церква присутня в житті людства, впливає на неї, але при цьому й сама відчуває вплив з боку світу, на кожному історичному
етапі визначаючи характер і ступінь своєї ікономії: теоретичний
і практичний. Церква завжди богословствує, тобто перекладає
євангельську звістку на мову часу й культури. Так, на Ювілейному
Архієрейському Соборі Руської Православної Церкви 2000 р. були
затверджені два важливих документи, які стали початком нового
етапу богословської роботи Церкви щодо найбільших проблем і
запитів сучасності: «Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви» і «Основні принципи ставлення Руської Православної Церкви до інослав’я».
Останній документ покликаний до життя низкою проблем, які
існують у розділеному християнському світі, зокрема, через істотне загострення міжконфесійних відносин, зумовлених зміною
геополітичної ситуації в Східній Європі. У пострадянський період західне християнство, незважаючи на пережиту серйозну духовну кризу, не подолало спокусу зайнятися прозелітизмом серед
східноєвропейських православних народів, що звільнилися від
ідеології державного атеїзму й відчувають велику потребу у відновленні духовного життя. Для Православної Церкви — основної
духовної сили історичного, культурного й державного становлення народів Східної Європи− проблема інославного прозелітиз2
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му стала серйозним викликом на шляху відродження духовності
народів, що історично сформувалися в православній традиції:
українського, російського, білоруського, молдавського, сербського, македонського, болгарського, румунського й грузинського.
Небезпека протестантського впливу на народи із православною
історико-культурною традицією є найбільш очевидною. Вона полягає, насамперед, у тому, що протестантські спільноти сьогодні
в значній мірі відійшли від справжнього євангельського ідеалу,
підмінивши його цінностями ліберально-демократичної ідеології.
Останні дедалі частіше демонструють тенденцію до утрирування,
що перетворює їх часом на відверто антихристиянські установи
(наприклад, підтримка одностатевих «шлюбів» багатьма протестантськими деномінаціями). Виникла серйозна проблема захисту
нашого суспільства від стрімкого поширення цінностей сучасної
західної цивілізації, насамперед — від секулярної масової культури й технократичної свідомості. Православною Церквою ця небезпека цілком усвідомлюється:
«Фундаментальне протиріччя нашої епохи й одночасно головний виклик людському суспільству в XXI столітті — це протистояння лібералізованих цивілізаційних стандартів, з одного боку, і цінностей національної культурно-релігійної ідентичності, з іншого»3.

На відміну від протестантського, вплив католицизму на православні народи Східної Європи, на перший погляд, видається менш
деструктивним у силу декларованої Католицькою Церквою прихильності до традиційних євангельських моральних принципів. І
хоча в реальності церковне життя католиків виявляється, в порівнянні із Православ’ям, більш піддатним «обмирщенню» й лібералізації, — основна небезпека, що виходить сьогодні від католицизму
й підтверджується гостро конфліктною ситуацією, яка існує сьогодні в православно-католицьких відносинах, полягає в іншому. У
ході геополітичних змін, що відбулися в Східній Європі наприкінці
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1980-х — початку 1990-х рр., Ватикан у черговий раз продемонстрував свою готовність і рішучість скористатися новими соціальнополітичними обставинами для експансіоністських і прозелітичних
цілей. І хоча самі католики відкидають звинувачення на свою адресу в прозелітизмі, їхня діяльність у східноєвропейських країнах, що
трактується ними як «нова євангелізація» постатеїстичного простору, у реальності є нічим іншим, як продовженням цілком традиційної для Католицької Церкви впродовж усього останнього тисячоліття тенденції до підпорядкування східних християн владі Римського
папи.
Це особливо наочно продемонстрували події кінця XX — початку XXI ст.: відродження Уніатської Церкви у Західній Україні, що
супроводжувалося масовим захопленням православних парафій, і
посилення католицької місії в країнах СНД — відкриття нових католицьких єпархій, адміністратур, парафій, духовних шкіл тощо.
Цілком закономірно, що подібні дії Ватикану, до того ж ніяк не погоджені із Православною Церквою, сприймаються як украй недоброзичливі й кваліфікуються як розширення прозелітичної активності, що шкодить не лише православному церковному життю, але і
серйозно ускладнює православно-католицькі відносини, які колись,
у 1960–980 рр., досягли небувалого раніше рівня відкритості й доброзичливості.
Із цієї причини відродження уніатства в Україні та в інших східноєвропейських країнах стало однією з найгостріших тем не лише в
переговорному процесі між Православною й Католицькою Церквами (на жаль, поки що абсолютно безрезультатному), але й причиною
гострої полеміки між православними й католиками. На історичному й церковно-публіцистичному рівнях така полеміка розвивається
досить активно. Однак процес богословського осмислення проблеми уніатства поки ще перебуває в стані, який важко визнати задовільним. Основною перепоною на цьому шляху є, насамперед, протистояння, яке триває між православною й католицькою сторонами
щодо питання про унію, що служить джерелом бурхливих емоцій і
позбавляє можливості розсудливого підходу до проблеми.
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У даному дослідженні ми зробили спробу хоч у якійсь мірі поглянути на проблему унії не лише з історичної, але й з догматичної
точки зору. Необхідність богословського осмислення уніатського
питання є очевидною. Мова йде не лише про те, що дослідження, які проводяться в даному напрямку, можуть значно сприяти
розв’язанню конфліктної ситуації, що склалася на Заході України
в процесі відродження Уніатської Церкви наприкінці ХХ ст. Сьогодні вже не викликає сумніву те, що і Православна Церква, і Католицька опинилися перед вирішенням спільних проблем. Вони однаково покликані відстоювати традиційні християнські цінності в
умовах наростаючого натиску секуляризму й усе більш активного
ісламського фундаменталізму. У складній ситуації православні й
католики не можуть не усвідомлювати необхідності об’єднання
спільних зусиль у протистоянні загальним викликам і у вирішенні
загальних завдань. Але перешкодою на шляху до діалогу неминуче
виявляється проблема прозелітизму і, зокрема, питання про уніатство. Для подолання проблеми, насамперед, необхідна глибока,
відповідальна й гранично об’єктивна оцінка уніатства — феномена, що на рубежі тисячоліть знову значно загострив православнокатолицькі відносини і практично відкинув їх до того рівня, що
існував до II Ватиканського собору.
Не лише церковно-історична, але й богословська актуалізація
феномену уніатства здатна лягти в основу практичної розробки
стратегії й тактики формування православно-католицьких відносин на сучасному етапі. Особливо важливим в цьому плані є творче переосмислення тих положень у дусі ікономії, які мали місце
в минулому у відносинах між православ’ям і католицизмом, але
сьогодні втратили свою актуальність.
Нове богословське прочитання феномену уніатства, актуалізованого сучасністю — це обов’язок Церкви стосовно всієї проблематики християнської єдності, замовчування якої було б гріхом
проти Господньої заповіді: «Да всі єдино будуть» (Ін. 17, 21). Особливо
важливе вивчення уніатства в контексті питання про церковну єдність для православних християн України, де історично саме Уні[5]

атська церква завжди була й нині продовжує залишатися каменем
спотикання не лише в церковному, але й у державно-політичному
й культурному житті країни. Саме уніатство стало головною причиною поділу й поляризації усередині українського народу в контексті протистояння східної й західної цивілізацій, що з особливою
силою виявилося на Україні в ході т. зв. «помаранчевої революції» і
в подальший час.
Слід зазначити, що дотепер як з католицької, так і з православної сторони мають місце лише дуже нечисленні спроби дослідження богословських аспектів уніатства. Робіт уніатських авторів, які
хоча б деякою мірою торкалися даної проблематики, вкрай мало
(здається, дане дослідження дає відповідь на питання про причини
подібного стану речей); при цьому вони, як правило, відзначаються
значним ступенем тенденційності. Більшість робіт греко-католиків
(або римо-католиків, що стоять на позиції активної підтримки уніатства) із зазначеної тематики являють собою не що інше як, ніж
спроби апології унії або ж віддзеркалюють проблему самоідентифікації, досить насущну для сучасного уніатства4. Зокрема, значну
увагу проблемі ідентичності уніатів, їхньому місцю й ролі в сучасному християнському світі приділяється в збірнику «Богословія»,
що видається Українським Богословським Науковим Товариством.
На сторінках цього видання Роберт Тафт5, Петро Галадза6 й Мирослав Татарин7 міркують про проблему «східного католицького
богослов’я». Проблеми унійної екклезіології представлені в статтях
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Гектора Віларделла8, Василя Лостена9, Юрія Аввакумова10, Ярослава
Москалика11 та ін. Українськими греко-католиками навіть заснована ціла серія публікацій «У пошуках ідентичності», у рамках якої
вийшли два збірники12. Серед нечисленних праць уніатських дослідників, у яких була розпочата спроба неупереджено розглянути
феномен уніатства, слід зазначити роботи Софії Сеник, у минулому — черниці-василіанки, яка нещодавно перейшла у Православ’я.
Незважаючи на те, що зазначений автор є, насамперед, великим
фахівцем в області церковної історії України, вона у ряді своїх робіт порушує багато важливих питань, що мають безпосереднє відношення до догматичної проблематики13.
Цiкаво відзначити, що в працях деяких римо-католицьких авторів, на відміну від греко-католиків, більш помітним є прагнення
об’єктивно глянути на проблему уніатства як фактору, що продовжує впливати на православно-католицькі відносини. Роботи цих
католицьких дослідників: Ернста Суттнера, Вацлава Гриневича,
Йоханна Мейера та ряду інших — заслуговують на увагу через започатковані ними спроби ширше глянути на сутність уніатства,
і в тому числі — у богословському аспекті (насамперед, у плані
екклезіології)14.
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уния: подведение итогов // 400 лет Брестской церковной унии (1596—1996):
Критическая переоценка. М., 1998. С. 13-28.

14

Суттнер Ернест Крістоф. Українське християнство на початку ІІІ-го
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На жаль, доводиться визнати, що, незважаючи на досить високий рівень актуальності уніатської проблематики, вона дотепер
розглядалася православними дослідниками майже винятково в
історичному розрізі і практично її не торкалися в догматичному
аспекті. Багато в чому це є наслідком того, що в православних духовних школах розвиток порівняльного богослов’я дотепер так і
не вийшов на рівень, співставний з іншими церковно-науковими
дисциплінами15.
Показово, що саме догматичний підхід до проблеми уніатства
відрізняє праці одного з головних ініціаторів возз’єднання західноукраїнських уніатів із Православною Церквою в середині ХХ ст. —
протопресвітера Гавриїла Костельника. Зокрема, чи не перший він
указував на католицьке вчення про папську владу в Церкві як на
наріжний камінь в основі уніатської ідеології16.
Однак надалі, в 2-й половині ХХ ст., проблема унії здавалася
практично вирішеною, і нових досліджень у напрямку богословського осмислення феномену уніатства не з’являлося протягом
майже півсторіччя. Лише з відродженням Греко-католицької церкви на території України наприкінці ХХ ст. з’являються роботи православних авторів, які торкаються віронавчальних аспектів уніатства, але їхня кількість дотепер украй незначна. Насамперед, слід
зазначити працю митрополита Мінського і Слуцького Філарета,
тисячоліття. Історичний досвід та еклезіологічні перспективи. Львів,
2001; Суттнер Э. Христианство Востока и Запада в поисках зримого
проявления единства. М., 2004; Гриневич В. Церкви-сестры: примирение и
экклезиология // Диа-Логос: Религия и общество, 1997: Альманах. М., 1997.
С. 366–380; Гриневич Вацлав. Минуле залишити Богові. Унія та уніятизм
в екуменічній перспективі. Львів, 1998; Мейер И. Греко-католики сегодня,
или Каково это — жить на границе между Востоком и Западом? 400 лет
Брестской церковной унии (1596–1996): Критическая переоценка. М., 1998.
С. 84–93.
15

За останні роки вийшло лише одне поважне видання порівняльнобогословського напрямку: «Православие и западное Христианство» (М.,
1999), авторами якого є Д. П. Огицький та протоієрей Максим Козлов

16

Див., наприклад: Костельник Гавриїл. Спір про епіклезу між Сходом
і Заходом. Львів, 1928; Костельник Г. Ап. Петро i римськi папи або
догматичнi пiдстави папства. Львiв, 1945.
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Патріаршого Екзарха всієї Білорусі, «Богослов’я добросусідства»17,
деякі положення якої стосуються проблеми уніатства, причому, саме в богословському аспекті. Спроба розглянути проблему
уніатства на тлі екуменічної діяльності Католицької церкви була
розпочата в роботі диякона (нині — священика) Василя Сєкачова18. Проблема сучасних православно-католицьких відносин у
контексті екуменічної стратегії Риму розглянута на основі найважливіших доктринальних документів Католицької церкви в
праці Петрушка В. І.19 Нарешті, можна відзначити роботу диякона (нині — священика) Іоанна Обрембальского, де проводиться
порівняльний аналіз екклезіологічних поглядів глави галицьких
уніатів митрополита Андрея Шептицького і протопресвітера Гавриїла Костельника20. Доводиться з жалем констатувати, що цими
нечисленними дослідженнями практично обмежується коло робіт
з уніатської тематики, написаних з позицій православного догматичного богослов’я.
Із цієї причини нам доводилося використовувати переважно
офіційні віронавчальні документи Римо-католицької та Уніатської
Церков, здатні служити відправною точкою для вивчення вибраної теми. Оскільки до теми дослідження мала відношення, насамперед, екклезіологія католицизму, основний корпус джерел склали
доктринальні тексти Римо-католицької Церкви та найважливіші
17

Филарет, митрополит Минский и Слуцкий. Богословие добрососедства.
Киев, 2002.

18

Секачев Василий, диакон. Греко-католичество в экуменической
перспективе // Ежегодная Богословская Конференция Православного
Свято-Тихоновского Богословского Института: Материалы, 1997. М., 1997.
С. 38–47.

19

Петрушко В.И. Об отношении Католической церкви к экуменизму и
Православию // Ежегодная Богословская конференция Православного
Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы, 1998. М., 1998.
С. 64–69.

20

Обрембальский, диакон Иоанн. Сравнительная характеристика
экклезиологичских воззрений униатского митрополита Андрея
Шептицкого и протопресвитера Гавриила Костельника: Дипломная работа
/ ПСТБИ. М., 2002 (машинопись).
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уніатські документи, що відображують католицьке вчення про
Церкву. Розглядаються документи Західної Церкви, які стосуються як відносин християн Сходу й Заходу протягом практично всієї
двохтисячолітньої історії християнства, так і розвитку догматичних нововведень католицизму, у тому числі — вчення про папську
владу в Церкві та вiронавчальну непомильність Римського понтифіка. Серед цього корпусу джерел найважливіше значення мають
офіційні документи Римської курії (папські енцикліки, послання
та ін.) і матеріали соборів Католицької церкви (насамперед — I і II
Ватиканських соборів)21.
Використані також найважливіші унійні документи, у тому числі — документи Ліонського (1274 р.) і Ферраро-Флорентійського
соборів (1438–1439 р.)22, т. зв. «Артикули» та інші документи, що
стосуються Брестської унії (1596 р.)23 та низка інших джерел.
Історичний аспект у вивченні феномену уніатства, безумовно, має вторинний, допоміжний характер. У той же час при вивченні будь-якого явища неможливо штучно абстрагувати його
з конкретно-історичного контексту, відриваючи історичні факти
від ідейної основи. У цьому зв’язку для даного дослідження необхідно було залучити значний шар історичних джерел і досліджень
в області церковної історії католицизму, уніатства й православнокатолицьких відносин.
21

Основні джерела з даного питання: Христианское вероучение.
Догматические тексты учительства Церкви III-XX вв. СПб., 2002;
Материалы II Ватиканского Собора. М., 1998; Катехизис Католической
Церкви. М., 1996; Православие и католичество: от конфронтации к диалогу:
Хрестоматия / Сост. А. Юдин. М., 2001.

22

Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви IIIXX вв. СПб., 2002. Ряд документів Флорентійського собору опублікований
в: Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская
уния. М., 1994.

23

Основні документи Берестейської унії. Львів, 1996; Акты, относящиеся
к истории Западной России. Т. 3. СПб., 1848; Т. 4. СПб., 1851; Правда
про унiю: Документи i матерiали / Ред. Яремчук Д. А. Львiв, 1981; Уния в
документах. Минск, 1997.
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Якщо богословських робіт з даної теми вкрай мало, то науководослідна література, пов’язана з історичним аспектом уніатства,
навпаки, є досить великою. Менша її частина присвячена Ліонській24 та Ферраро-Флорентійській25 уніям, але дослідження з історії Брестської унії є досить численними. Докладний огляд історіографії Брестської унії можна знайти в дослідженнях М. Дмитрієва26
й Б. Гудзяка27.
Сучасна церковно-історична наука Руської Православної Церкви, на жаль, ще не зовсім отямилася від втрати, нанесеної їй у роки
панування офіційного безбожництва в ХХ столітті, і тому в цей період коло церковних дослідників уніатства є порівняно невеликим.
Проте, серед робіт православних церковних істориків, до яких доводилося звертатися в ході даного дослідження, важливе місце займає багатотомна «Історія Руської Церкви» митрополита Макарія
(Булгакова): її перевидання вдало доповнене не лише працею М.
Смолича, присвяченою російській церковній історії Синодальної
епохи, але й роботою прот. Владислава Ципіна з історії Православ’я
в Росії у ХХ столітті. Тема західно-українського уніатства займає в
цій роботі помітне місце28, як і в працях православного історика з
24

Розділ, присвячений Ліонській унії, в даному дослідженні підготовлений
на основі класичних дореволюційних праць з історії пізньої Візантії
(Успенский Ф.И. История Византийской империи: XI-XV вв. Восточный
вопрос. М., 1997 и др.), а также работ ряда католических авторов (Лионские
Соборы // Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. С. 1664-1666; Суттнер
Эрнст. Христианство Востока и Запада в поисках зримого проявления
единства. М., 2004 и др.).

25

Класичним дослідженням з даної теми є праця архім. Амвросія (Погодіна)
«Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния» (М., 1994). Із нових праць
слід відмітити статті прот. Iоанна Мейєндорфа «Флорентийский Собор:
причины исторической неудачи» (Византийский временник. М., 1991. Т. 52.
С. 86-89) та єпископа Iларіона (Алфеєва) «Ферраро-Флорентийский собор
и спор о Филиокве» (Журнал «Церковь и время». 2007. № 1 (38). С. 15-35).

26

Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной
унии, 1595—1596. М., 2003.

27

Б. Західна історіографія і Берестейська унія // Богословія. Т. 54. Рим,
1990.С.123-136.

28

История Русской Церкви. Т. 9. М., 1997.
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Канади Дмитра Поспєловського29. Слід також відзначити роботи
прот. Олексія Добоша30, який опублікував нарис про історію українського уніатства в ХХ ст., і В. Петрушка, праці якого присвячені
як подіям, що передували укладенню Брестської унії31, так і новітній історії Української Греко-католицької Церкви32.
29

Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР.
М.,1996.

30

Добош Олексiй, священик. Католицизм i Україна. Ч. 1. Кам’янецьПодiльський, 2000; Добош Олексiй, прот. Унiя на Українi: вiк ХХ.
Кам’янець-Подiльський, 1996.

31

Петрушко В.И. Василианский орден св. Иосафата // Православная
энциклопедия. Т. 7. М., 2004. С.19–26; Проект создания униатского
патриархата в Речи Посполитой в XVI веке и его возможное влияние
на учреждение Московского Патриархата // Церковь и время. 2006. №
3 (36). С. 91-97; К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими
православными епископами накануне Брестского собора 1596 г. // Вестник
церковной истории. М., 2007, № 3. С. 169-185.

32

Петрушко В.И. Украинская греко-католическая церковь: современное
состояние // Ежегодная Богословская конференция Православного
Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы, 1997. М., 1997.
С.42–47; К предполагаемой беатификации униатского митрополита Андрея
Шептицкого // Ежегодная Богословская конференция Православного
Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы, 1999.
М., 1999. С.374-380; Деятельность униатского митрополита Андрея
Шептицкого по распространению католицизма восточного обряда в
России в период между революцией 1905 г. и Первой мировой войной
// Ежегодная Богословская конференция Православного СвятоТихоновского Богословского института: Материалы, 2000. М., 2000. С.
364-373; Из истории Украинской греко-католической церкви накануне
Великой Отечественной войны // Ежегодная Богословская конференция
Православного Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы,
2002. М., 2002. С. 242-250; Из истории Украинской греко-католической
церкви в годы Великой Отечественной войны // Ежегодная Богословская
конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского
института: Материалы, 2003. М., 2003. С. 312-316; Из истории ликвидации
унии на Украине после II мировой войны // Вiсник Прес-служби УПЦ. 2006.
№ 54 (1 марта 2006 г.); Развитие идеи Киевского патриархата в Украинской
Греко-католической Церкви в ХХ веке и ее восприятие в сообществах
украинских раскольников-автокефалистов. Диссертация на соискание
ученой степени магистра богословия. Православный Свято-Тихоновский
Гуманитарный университет. М., 2006. Машинопись.
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Новітня католицька література, що присвячена Брестській унії та
історії Уніатської церкви, є значно більшою: як у навчальних закладах і
дослідницьких центрах Римо-католицької церкви, так і в уніатській діаспорі на Заході цій тематиці традиційно приділялася значна увага.
Серед найбільш серйозних наукових праць католицьких авторів слід
відзначити дослідження польського історика Оскара Галецького33, присвячене аналізу контактів між Київською митрополією й Римом у період
від Флорентійської до Брестської унії. Оглядова праця з історії уніатства
Йосипа Махи34 вважається кращим твором такого роду в англомовній
церковно-історичній літературі.
Дослідження питань, що стосуються історії уніатства, ще більше пожвавилося в католицькій історіографії після святкування тисячоліття
Хрещення Русі. Римська курія виявила велику цікавість до цієї дати: політика перебудови, що впроваджувалася в той час у СРСР, давала надії
на легалізацію Греко-католицької церкви на Україні, тому ювілею в Римі
постаралися надати характер масштабної акції, що пропагує уніатство.
Ще напередодні святкування, в 1979 р., папа Іоанн-Павло II надіслав
спеціальне послання кардиналові Йосифу Сліпому, главі Української
греко-католицької церкви, з нагоди майбутнього ювілею. Показово, що
в цьому посланні згадувалася й Брестська унія, якій, зрозуміло, давалася
позитивна оцінка35. У самий рік ювілею Папа підписав (14 лютого 1988 р.)
ще одне послання українським католикам на відзначення 1000-ліття
Хрещення Русі — «Великий дар Хрещення». У ньому на адресу унії знову
були сказані найтепліші слова. Понтифік відзначав, що
«метою унії було створення Церкви, де б — як на Сході, так і на Заході — здійснилася повна єдність і видима єдність, заснована на єдиній
вірі і єдиному хрещенні»36.
33

Halecki Oskar. From Florence to Brest. New York, 1958.

34

Macha Josef. Ecclesiastical Unification: A Theoretical Framework Together with
Case Studies from the History of Latin-Byzantine Relations // Orientalia Christiana Analecta. T. 198. Roma, 1974.

35

Музичка Іван. Послання тисячоліття.// Богословія. Т. 42. Рим 1979. С. 6.

36

Magnum Baptismi Donum. Послание украинским католикам в
ознаменование 1000-летия Крещения Киевской Руси // Иоанн Павел II.
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Як і слід було сподіватися, посилення уваги папи Римського до
своєї уніатської пастви спричинило появу численних нових досліджень з проблем унії. Уже в 1987 р. В світ вийшла робота грекокатолицького священика Ігоря Мончака, присвячена сприйняттю
спадщини Флорентійської унії в Київській митрополії37. Слідом за
цим з’являються праці Софії Сеник з церковної історії Західної Русі
і, в тому числі, — з питань, пов’язаних з поширенням унії. Східний
папський інститут у Римі почав видавати підготовлену нею «Історію Церкви в Україні»38. Перу Софії Сеник також належить значне
число інших робіт з історії українського уніатства39. Для більшості
з них характерне прагнення до об’єктивності й сумлінне ставлення
до джерел. Характерно, що саме принципова і чесна позиція Софії
Сеник при оцінці історичних подій в кінцевому підсумку привела
її в лоно Православної Церкви.
В 1996 р. у Католицькій Церкві широко відзначалося 400-ліття Брестської унії, що також дало новий поштовх до поглибленого вивчення історії уніатства. З’явилися нові монографії та статті,
були проведені численні конференції, семінари й круглі столи. Зокрема, Українською греко-католицькою церквою були організовані шість конференцій, присвячених ювілею унії — т. зв. «Брестські

Единство в многообразии. Размышления о Востоке и Западе. МиланМосква, 1993.
37

Moncak Ihor. Florentine Ecumenism in the Kyivan Church. Roma, 1987.

38

Senyk Sophia. A History of the Church in Ukraine. Vol. I. To the End of the
Thirteenth Centry. Pontifico Instituto Orientale. Roma, 1993.

39

Senyk Sophia. Ukrainian Catholic Episcopal Sees in the Annuario Pontificio»
// The Jurist. Vol. 46 (1986) P. 632-641; The Education of the Secular Clergy
in the Ruthenian Church before the Nineteenth Century. OCP. Vol. 53 (1987).
P. 387-416; The Ukrainian Church and Latinization // Orientalia Christiana
Periodica. 1990. Vol. 56. P. 165–187; Uniatism and Universalism in the Life and
Activity of Metropolitan Joseph Veljamyn Rutskyj // Il battesimo delle terre russe.
Firenze, 1991. P.335–344; A Victim to Nationalism. The Ukrainian Greek-Catholic Church in Its Own Words» // Het Christelijk Oosten (ChO). 1999, 3–4. P.
167–187; The Ukrainian Greek Catholic Church Today: Universal Values versus
Nationalist Doctrines // Religion, State & Society. Vol. 30/4 (2002). P. 317–332.
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читання»40. Заходи були проведені на досить високому науковому рівні: у читаннях взяли участь відомі українські, російські,
польські, німецькі, італійські історики: Сергій Плохий (Канада),
Герхард Подскальскі (Німеччина), Тереза Хинчевська-Геннель
(Польща), Василь Уляновський і Наталя Яковенко (Київ, Україна),
Михайло Дмитрієв і Борис Флоря (Москва, Росія), Вікторіо Пері
(Італія), Софія Сеник (Рим, Італія), Ярослав Ісаєвич (Львів, Україна), Роберт Тафт (Рим, Італія) і ін.
Серед найбільш глибоких наукових досліджень, розпочатих
греко-католицькими авторами в останні роки, найбільший інтерес
викликає присвячена генезису Брестської унії праця Бориса Гудзяка, нинішнього ректора Українського католицького університету у
Львові41. З робіт, що вирізняються достатком фактичного матеріалу, але, на жаль, демонструють не найвищий ступінь об’єктивності
його аналізу, можна відзначити праці Кирила Королівського42 й
Лаврентія Гуцуляка43 про літургічні та обрядові особливості уніатської церкви. Те ж саме можна сказати й про дослідження Михайла
Димида, присвячене історії Київської митрополії періоду, що передував укладенню Брестської унії44.
40

З 6 конференцій читань видані матеріали лише чотирьох: Історичний
контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління
(I). Львів, 1995; Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті
(II). Львів, 1996; Берестейська унія і українська культура XVII століття
(III). Львів, 1996; Берестейська унія та внутрішнє життя Церкви в у XVII
столітті (IV). Львів, 1997. Невиданими залишилися матеріали конференцій:
«Ментальність, ідентичність і богослов’я в Україні та Білорусії у XVII
столітті» (V) та «Унійні процеси XVI-XVII ст. і їх еклезіологічна оцінка»
(VI).

41

Гудзяк Борис. Криза і реформа. Київська митрополія, Царгородський
патріархат і генеза Берестейської унії. Львів, 2000.

42

Рим і обрядово-літургічні дискусії у патріаршій Київській Вселенській
Церкві між двома світовими війнами. Збірка спостережень та дискусій,
зібрана та передана до Східної Конгрегації о. Кирилом Королевським.
Львів, 2002.

43

Гуцуляк Лаврентій Данило. Божественна Літургія Йоана Золотоустого в
Київській митрополії після унії з Римом (період 1596–1839 рр.). Львів, 2004.

44

Димид Михайло. Єпископ Київської Церкви. Львів, 2000.
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В останні роки українськими греко-католиками видано кілька
збірників архівних матеріалів (з коментарями) і монографій, що
відображають діяльність найбільших уніатських ієрархів нового
й новітнього часу — Андрея Шептицького45 і Йосифа Сліпого46. Також опубліковані документи, що стосуються ліквідації Уніатської
церкви в радянській Україні в середині ХХ ст.47 Цій же темі присвячена й книга Богдана Боцюрківа про взаємини Греко-католицької
церкви з радянською державою в 1939–1950 роках48. Згадуючи ці
видання, слід зазначити, що, незважаючи на послідовно викладену
в них проуніатську позицію, у цілому їх відрізняє добротна джерельна й бібліографічна база.
У зв’язку з відродженням Української Греко-католицької церкви в Україні наприкінці ХХ сторіччя в українській світській історичній науці також значно більше місця почали приділяти
уніатській тематиці. Серед учених, праці яких присвячені історії
Греко-католицької церкви в Україні, можна відзначити таких авторів, як Леонід Тимошенко (Дрогобицький університет)49, Ми45

Митрополит Андрей Шептицький. Церква і церковна єдність. Документи і
Матеріали. 1899-1944. Том І. Львів, 1995; Митрополит Андрей Шептицький
і греко-католики в Росії. Кн.1, Документі і матеріяли, 1899-1917. Львів,
2004; Митрополит Андрей Шептицький у документах радянських органів
державної безпеки (1939-1944). Київ, 2005. Деятельности Шептицького
посвящены также две монографии: Ленцик Василь. Визначні постаті
Української Церкви: митрополити Андрей Шептицький і патріярх Йосиф
Сліпий. Львів, 2004; Вавжонек Міхал. Екуменічна діяльність митрополита
Андрея Шептицького. Рим, 2006.

46

Патріарх Иосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та
патріот. Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002
року, м. Київ). Київ, 2003.

47

Ліквідація УГКЦ (1939-1946). Документи радянських органів державної
безпеки. Т. 1, 2. Київ, 2006.

48

Боцюрків Богдан. УГКЦ і радянська держава (1939-1950). Львів, 2005.

49

Тимошенко Л. Берестейська унія в оцінці Михайла Грушевського //
Український історик. Т.33. 1996. С. 188-203; Берестейська унія в творчій
спадщині Івана Франка (концепції вченого і спроби конкретно-історичного
зрізу проблеми) // Франкознавчі студії. Збірник наук. праць. Вип.2.
Дрогобич, 2002. С. 69-83; Нове дослідження Берестейської унії // Київська
старовина. 2001. № 5. С. 166-174; Польська історіографія Берестейської
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хайло Довбищенко (Київський університет)50, Світлана Біла (Дрогобицький університет)51, Ольга Недавня (Інститут філософії Національної академії наук України)52, Наталя Мадей (Львівський
університет)53.
Говорячи про дослідження в області історії уніатства, що належать перу світських авторів, не обтяжених конфесійним підходом до цього питання, слід зазначити, що наприкінці XX — на
початку XXI ст.ст. у російській світській історичній науці також
пожвавився інтерес до теми Брестської унії. Як приклад найбільш
вдалих досліджень такого роду можна навести роботи Б. Н. Флорі,
М. В. Дмитрієва, С. С. Лукашової та низки інших авторів54.
унії (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Історія релігій в Україні: Праці
ХІІІ-ї Міжнародної наукової конференції (Львів, 20-22 травня 2003 р.).
Кн. 1. Львів, 2003. С. 578-586; Спірні питання історії Берестейської унії //
Міжнародний Науковий Конгрес «Українська історична наука на порозі
ХХІ ст.» (Чернівці, 16-18 травня 2000 р.). Доповіді та повідомлення. Т.2.
Чернівці, 2001. С.52-61.
50

Довбищенко М. Уніатська церква на Волині кінця XVI – першої половини
XVII ст. (регіональний, соціальний та духовний аспект) / Пам’ятки. Архів
Української Церкви. Т. 3. Вип.1. Документи до історії унії на Волині і
Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. Київ, 2001. С.7–92.

51

Біла С. Я. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії
(остання третина XVII — початок XVIII ст.). Історіографія проблеми.
Автореферат дисертації. Київ, 2004.

52

Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення
українців між християнським Сходом і Заходом. Автореферат дисертації.
Київ, 1999.

53

Мадей Н. Концепція УГКЦ в богословсько-філософських творах Г.
Костельника в контексті історії уніатських церков. Автореферат дисертації.
Київ, 2001.

54

Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г. и
общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце
XVI-первой половине XVII в. Ч. 1: Брестская уния 1596 г.: Исторические
причины. М., 1996; Дмитриев М. В., Заборовский Л. В., Турилов А. А.,
Флоря Б. Н. Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба
на Украине и в Белоруссии в конце XVI — первой половине XVII в. Ч. 2:
Брестская уния 1596 г.: Исторические последствия события. М., 1999;
Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: Генезис Брестской церковной
унии, 1595–1596. М., 2003; Лукашова С. С. Миряне и Церковь: религиозные

[17]

У Кракові був виданий збірник наукових статей з таких проблемних напрямків, як генезис і наслідки унії, унія в дзеркалі
польської літератури й роль унії в культурі східнослов’янських
народів55. Один з випусків, що видаються кафедрою україністики
Варшавського університету «Варшавських українознавчих записок», також був повністю присвячений проблемі Брестської унії56.
У цілому можна стверджувати, що інтерес, який проявляється
як світськими, так і церковними вченими до історії й сучасного
стану уніатства, свідчить про надзвичайну актуальність і запотребованість досліджень з даної тематики, що пояснюється, насамперед, серйозними проблемами у взаєминах між православними й
греко-католиками, які існують в Україні в цей час.
Наукове значення даного дослідження полягає в тому, що в
ньому вперше започаткована спроба розглянути проблему уніатства не лише в історичному, але й у богословському аспекті. Вдалося також заповнити деякі прогалини у вивченні православнокатолицьких відносин, які нині переживають досить складний
період, і проблема унії продовжує залишатися одним з найважливіших факторів, що впливає на них.
Наведені у дослідженні дані можуть стати основою для вироблення ряду практичних рекомендацій, здатних зробити більш
ефективним православно-католицький діалог.

братства Киевской митрополии в конце XVI века. М., 2006.
55

Unia Brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodow slowianskich.
Krakow, 1994.

56

Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. № 4-5. Spotkania polsko-ukrainkie / Pod
redakcja Stefana Kozaka. Warszawa, 1997
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• Розділ 1 •

Ексклюзивна екклезіологія католицизму —
основа ідеології уніатства

§ 1. Специфічні особливості католицького богослов’я,
що стали передумовами уніатства

П

роблема уніатства в християнському світі закономірно виникла після т.зв. «Великої схизми» 1054 р., коли Рим і Константинополь офіційно проголосили один одному анафему. Деякі сучасні дослідники звертають увагу на те, що
справжнім розколом події 1054 р. вважати не слід:
«Булли про екскоммунікації в 1054 р. стосувалися лише окремих осіб.
Латинські легати відлучили патріарха й деяких наближених до нього
осіб; через кілька днів патріарх відлучив легатів»57.

Проте, поділ між Римською й Константинопольською кафедрами, що виник в середині XI ст., у майбутньому закріпився. Розгром
57

Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия.
Сост. А. Юдин. М., 2001. С. 37.
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столиці імперії ромеїв латинськими хрестоносцями у 1204 р. остаточно поставив крапку в цьому питанні: із цього часу східні й західні християни стали вважати одні одних ворогами.
У зв’язку з розвитком екуменічних контактів між православними й католиками в ХХ ст. нерідко намагаються представити
історію «Великої схизми» як явище чисто політичного порядку.
Розрив між Східною й Західної Церквами іноді прагнуть пояснити розходженнями в їхньому підході до побудови догматичних
систем і вирішення окремих богословських завдань. Ця ситуація
пояснюється споконвічними фундаментальними культурологічними розходженнями між Римом та Афінами, які надалі й зумовили протиріччя між християнським Сходом і Заходом. На жаль, у
всіх випадках такий спрощений погляд приводить до ігнорування
головної й істотної причини виникнення розколу: наявності серйозних вiронавчальних протиріч між Церквами Сходу й Заходу,
що вже цілком оформилися до моменту поділу. Саме догматичні
нововведення Римської Церкви стали основною причиною поділу
християнського світу.
Серед головних вiронавчальних нововведень католиків, насамперед, слід відзначити Filioque, догмат про Непорочне зачаття та
вчення про Римського папу, що на I Ватиканському соборі було
сформульоване у своїй крайній формі як догмат про папську непомильність. Ці новації Католицької Церкви стосуються найважливіших основ християнського віровчення (тріадології, христології
та екклезіології). Інші розбіжності між православ’ям і католицизмом є, в порівнянні із зазначеними, набагато менш принциповими.
Хоча заради справедливості слід зазначити, що всі католицькі нововведення були цілком сприйняті уніатами58.
Католицьке вчення про ісходження Святого Духа не лише від
Бога Отця, але й від Сина — т. зв. Filioque — варто визнати найважливішим вiронавчальним протиріччям між Православною і
Католицькою Церквами, тому що воно є перекручуванням головного догмату християнства — Троїчного. Саме на питання про
58
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Сеник Софія. Латинізація в греко-католицькій церкві. Львів, 2000.

Filioque як на найважливіше перекручування, якого допустилася
західна Церква, вказував уже в середині IX ст. святитель Фотій,
патріарх Константинопольський, у ході конфлікту, що виник між
ним і Римською Церквою. Незважаючи на те, що Filioque ще не
затвердилося на Заході як загальноцерковне вчення, у 862 р. Фотій не лише засудив це латинське нововведення, але й указав на
нього як на єдину принципову розбіжність між Церквами Сходу
й Заходу. На велике значення вчення про Filioque у формуванні
всього комплексу католицького богослов’я, канонічного права й
аскетичної практики вказували багато визначних дослідників цього питання новітнього часу59.
Оскільки проблематика Filioque не має безпосереднього виходу
на питання католицької екклезіології, прямого впливу на формування ідеології уніатства вона не зробила. Однак тема Filioque активно обговорювалася в ході дискусій між греками й латинянами
перед укладенням Ліонської і Флорентійської уній, внаслідок чого
католицьке формулювання вчення про ісходження Святого Духа
ввійшло в документи цих уній, а також у документи Брестської
унії. У той же час Filioque є знаковим моментом для характеристики сутності уніатства: прийняття Filioque було одним з головних
критеріїв зречення від «схизми» і прийняття унії. Навпаки, відсутність Filioque ставала в таких умовах моментом самоідентифікації
із православною вірою60.
Як і Filoque, догмат про Непорочне зачаття, що являє собою
маріологічний аспект специфічного католицького віровчення, не
зв’язаний прямо з питаннями екклезіології і не має самостійного значення для оформлення комплексу уніатства. Це тим більше
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зрозуміло, що його ввели у Католицькій Церкві лише в 2-й половині ХІХ ст. Дану крайність у католицькій маріології взагалі можна
визнати вкрай невдалим наслідком особливого шанування Божої
Матері в Католицькій Церкві. Визнання Діви Марії вільною від
первородного гріха при народженні спричинило визнання Її Співіскупителькою, що внесло істотне перекручування в християнську сотеріологію.
Головною й безумовною передумовою уніатства, його «бого
слов’ям» і необхідною підставою є папський догмат. Filioque і догмат про Непорочне зачаття — це, по суті, лише логічний наслідок
прийняття унії, оскільки уніатство як імпліцитна ідея при своєму історичному втіленні привело до повного поглинання православного віровчення католицьким. Це стало можливим в силу т.  зв.
ексклюзивної екклезіології, що вже повною мірою сформувалася в
Католицькій Церкві в часи укладення Ліонської, Флорентійської та
Брестської уній. Її основою є вчення про особливе місце Римської
кафедри в Церкві та особливу владу Римського папи над Церквою.
Згідно з католицьким вченням, Римський папа не лише наділений
вищою владою в Церкві, але влада його має такий характер, що неможливо нікому, хто б то не був, залишатися членом Церкви поза
ієрархічним підпорядкуванням Римському первосвященикові, а
виходить, без цієї умови неможливе і спасення.
Відомий російський католик східного обряду князь А. Волконський на початку 1930-х рр. відзначав із приводу догмату про верховну владу папи Римського:
«Згідно з вченням Католицької церкви, першість ця полягає в тому, що
Римський єпископ, як спадкоємець св. Петра, глави апостолів, є за Божим встановленням спадкоємцем його служіння і його прав, главою
всіх єпископів, видимим главою всієї Церкви. Він володіє повнотою
«юрисдикції», тобто повнотою законодавчої, виконавчої й судової
влади; права властиві йому в силу його посади; він одержав їх від Спасителя в особі ап. Петра, а не від якоїсь земної влади або народу. Влада папи поширюється на всю Церкву, на кожного її члена й на всі сто-
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рони життя Церкви (на керування, благочиння, вчення, моральність);
у ньому зосереджена повнота духовної влади, врученої Спасителем
Церкві — влада ключів, непомильність вчення. Він Намісник Христа
на землі»61.

Незважаючи на те, що після II Ватиканського собору положення ексклюзивної екклезіології Католицької Церкви вже не формулюються в настільки категоричній формі (не через відмову від неї,
а скоріше, з міркувань екуменічної «політкоректності»), її головне
віронавчальне положення — папський догмат — залишається абсолютно нерушимим. І сьогодні Католицька Церква визнає, що
«влада Папи— це вища і юридично повна влада над всією Церквою,
незалежна від якої б то не було людської влади й розповсюджується не лише на питання віри й моральності, але й на все управління
Церквою»62.

Це вчення про папську владу спирається на два принципи, які,
однак, не прийнятні в православному світі63, що є досить істотною
перешкодою на шляху до можливого з’єднання Східної й Західної
Церков. По-перше, католики стверджують, що папа Римський є
спадкоємцем св. апостола Петра, а по-друге, вони вважають, що
влада Папи в Церкві успадкована ним від св. апостола Петра, «князя апостолів», нібито наділеного особливими правами стосовно
інших апостолів.
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Таке уявлення про походження папської влади навіть після II
Ватиканського собору викладається в сучасному «Катехизисі Католицької Церкви» цілком виразно:
«Христос установив дванадцять апостолів „як колегію або постійне
об’єднання, главою якого поставив Петра, вибраного з їхнього середовища“ (LG 19). „Як згідно з встановленням Господа св. Петро й інші
апостоли становлять єдиний апостольський собор, так і Римський
Первосвященик, спадкоємець Петра, і єпископи, спадкоємці апостолів, становлять єдине ціле“ (LG 22).
Господь поставив одного Симона, якого назвав Петром, каменем Своєї Церкви. Він дав йому ключі від неї; Він поставив його пасти все стадо. „Але ця місія зв’язувати й розрішати, надана Петрові, безсумнівно
була також надана колегії апостолів, у єднанні з їхнім главою“ (LG 22).
Ця пастирська місія Петра й інших апостолів належить до основ Церкви. Її продовжують єпископи очолені Папою.
Папа, Єпископ Римський і спадкоємець св. Петра, «є постійним і видимим початком і основою єдності і єпископів, і безлічі вірних» (LG
23). „Тому що Римський Первосвященик має над Церквою, у силу своєї посади намісника Христа й пастиря всієї Церкви, повну верховну й
вселенську владу, яку він вправі завжди вільно здійснювати“ (LG 22).
„Колегія Єпископів має владу не інакше, як у єднанні з Римським Первосвящеником як главою“ (LG 22)»64.

§ 2. Розвиток уявлень про папське верховенство
в Західній Церкві до Великого розколу 1054 р.
Уявлення про винятковий характер папської влади було відсутнє в
древній Церкві і сформувалося на християнському Заході пізніше,
64
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Катехизис Католической Церкви. М., 1996. С.214.

причому процес цей носив поступовий характер. Розглянемо найважливіші етапи формування католицького вчення про папство.
Уже в перші століття існування християнства Римська громада значно виділялася серед інших помісних Церков і користувалася винятково високим авторитетом. Однак заснований він був
аж ніяк не на понятті про спадкоємство Римської кафедри від св.
апостола Петра. Але навіть якщо визнати його, Петра, засновником
християнської громади у Вічному місті, немає ніяких підстав для
того, щоб іменувати його першим єпископом Риму. На Сході було
чимало інших помісних Церков, які також започаткував св. Петро, і серед них провідне значення традиційно мала Антиохійська
Церква. Але на Заході Рим був практично єдиною кафедрою, яка
мала апостольське походження, що винятково підносило Римську
Церкву в межах західної половини імперії. Однак у всьому християнському світі високе значення Римської громади визначалося
не її походженням від св. Петра, а, насамперед, столичним статусом Рима, що, у свою чергу, було причиною численності християн
у столиці імперії та, у силу цього, високою інтенсивністю їхнього
церковного життя. Крім того у період гонінь саме до Риму, як до
головного міста імперії, з усіх сторін звозили для страти християн,
мученицький подвиг і наступне шанування яких у Церкві також
значно сприяли піднесенню Римської кафедри. Мало велике значення й те, що Рим був основою і центром імперії, що в ній, як
в особливій формі світового порядку, християни, незважаючи на
гоніння, бачили велику цінність, яка, на їхню думку, повинна була
посприяти подальшій проповіді Євангелія у світі.
Таке положення Римської Церкви, на жаль, породжувало в її
єпископів відчуття першості в християнському світі, якому в I
тисячолітті від Р. Х. ще було далеким від наступних зазіхань Римських пап на верховенство в Церкві. І все ж, навіть у ранньохристиянському періоді можна відзначити деякі прояви вельми високої думки Римських пап про своє місце в Церкві.
Так, наприклад, папа Віктор (понтифікат — 189–199 р.р.) у ході
розбіжностей з деякими помісними Церквами Малої Азії з питан[25]

ня про час святкування Великодня вже погрожував їм і їхнім єпископам відлученням від Церкви і наполягав на прийнятті римської
практики як загальноцерковної65.
При цьому, однак, навіть такий прокатолицьки налаштований
автор, як Постнов М. Е., відзначав:
«При величезному значенні римської громади в перші століття та
сильному впливі її єпископа на увесь християнський світ, слід, однак,
визнати за ним лише владу духовну. Реальну владу Папа мав лише
над Західною Церквою»66.

Подальше піднесення Римської Церкви в межах західного
християнського світу, що починається в V ст. від Р. Х., пов’язане,
насамперед, з падінням Західної Римської імперії. Навала варварів — єретиків-аріан або й язичників — зруйнувала колишній
pax romana, на його руїнах виникли напівдикі королівства різних
германських племен. У таких умовах Римська Церква та її єпископ, що володів величезним авторитетом, почали сприйматися західними християнами не лише як центр церковного життя, але і
як останній оплот колишньої римської цивілізації й пов’язаного
з нею суспільного порядку. Це закономірно призводило до посилення політичної ролі Римських пап на Заході, що, у свою чергу,
ставало причиною ще більшого зростання їхніх амбіцій. Навіть
повернення Рима в орбіту Імперії ромеїв при св. імператорі Юстиніані I мало змінило вже сформований до цього часу порядок речей: влада візантійського імператора в Італії була досить слабкою, і
Римський понтифік міг почувати себе щодо цезаря набагато більш
незалежно, ніж Східні Патріархи67.
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Політичні домагання Римських пап оформилися особливо виразно в VIII-IX ст.ст., коли відбувся їхній остаточний розрив із
візантійськими імператорами, які у той час дотримувалися іконоборчої єресі. Відстоюючи шанування ікон, понтифіки цієї епохи, проте, одночасно прагнули повністю позбутися і політичного
впливу Імперії ромеїв. Крім того, Папи, знайшовши нового союзника в особі франкських королів, із самого початку прагнули не
допустити посилення їхнього впливу на Римську Церкву й можливого відторгнення раніше переданих франками у володіння Папам територій в Італії. Для обґрунтування такої позиції саме в цей
час у Римській Церкві був сфабрикований знаменитий документ
«Donatio Constantini» («Константинів дар»). Він стверджував, що
св. імператор Константин, заснувавши нову столицю імперії на
берегах Босфору й перебравшись туди, залишив Римським папам
на додачу до духовної також і світську владу в Західній частині
імперії.
Подальшим продовженням розвитку цієї політичної ідеології папства стала імператорська коронація Карла Великого папою
Львом III. Прийняття королем франків імператорської корони з рук
понтифіка знаменувало собою не лише відновлення імперії на Заході, але й підкреслювало, що джерелом її є влада папи Римського, що
має першість над світським володарем. Таке розуміння папським
Римом співвідношення духовної й світської влади було відображене
в ще одному підробленому документі цієї епохи — т.зв. «Лжеісидорових декреталіях», які не лише підкреслювали незалежність папської влади від влади імператора, але й підпорядковували останню
першій68.
Політичне піднесення папства закономірно підсилювало гегемоністичні домагання понтифіків у Церкві. Ще одним фактором, який
сприяв їх розвитку, був високий авторитет Римських єпископів у
розв’язанні спірних богословських і канонічних питань у Вселенській Церкві. Як відомо, серйозні догматичні й богословські суперечки виникали в основному на Сході, тому що споконвічно східна
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культура була значно багатшою щодо богословської й філософської
думки, ніж традиція західна — більш прагматична, правова. У цій
ситуації Римські єпископи добре проявили себе в захисті кафоличної істини. Однак свій заслужений авторитет Папи все частіше трактували в сенсі свого надзвичайного положення в Церкві.
Зокрема, уже в т. зв. «Формулі» папи Гормизда (понтифікат — 514–523 р.р.) говориться:
«Перша умова спасіння полягає в зберіганні правила істинної віри та
в тому, щоб не ухилитися жодним чином від постанов Отців. Воістину
не можна зневажати слово Господа нашого Іісуса Христа, Який сказав: „Ти — Петро, і на цьому камені Я створю Церкву Мою“ (Мф. 16, 18).
Це твердження підкріплюється фактами, тому що кафолична релігія
завжди зберігалася Святішим Престолом незаплямованою… Ми сподіваємося вдостоїтися перебування в цьому єднанні, що проповідує
Святіший Престол, де зберігається цілісною та істинною непорушність
Християнської віри»69.

Однак все-таки Римський понтифік VI ст. говорить не про свою
«непомильність» у питаннях віри, як це пізніше буде сформульовано в догматі I Ватиканського собору, а лише про традицію церковного життя. Справді, у період Вселенських Соборів Схід, в царині
богослов’я, нерідко нісся думкою далеко убік від правих шляхів, а
богословськи менш плідний Рим своєю консервативною позицією
часто оберігав Церкву від ухилу в єресь.

§ 3. Вчення про папське верховенство в Церкві
як основна причина Великого розколу 1054 р.
З XI ст. право Римських пап виступати в ролі арбітра вже цілком аргументується не пошаною, що надавалася Римській кафедрі
69
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за безсторонню оцінку понтифіками тих чи інших богословських
поглядів, а за їхній нібито існуючий статус непомильності й непідсудності. Так, у посланні папи Лева IX патріархові Константинопольському Михаїлові Керулларію і єпископові Леву Охридському
(2 вересня 1053 р.) говориться:
«Хіба Престол Глави Апостолів, Римська Церква, через самого Петра
або його спадкоємців не засуджувала, не спростовувала й не переборювала всі омани єретиків? Чи не утверджувала вона серця братів у
вірі Петра, та, яка не помилялася до цього дня і ніколи не буде помилятися? Зазіхнувши на Святіший Престол, судити який ніхто не вправі,
ви отримали анафему від усіх Отців усіх поважних Соборів»70.

На Сході ніколи не заперечували ролі Римського єпископа в
справі збереження чистоти віри в період Вселенських Соборів, але
бачили в цьому, безумовно, факт історичний, а не догматичний.
Згідно з православним вченням, істину віри зберігає Церква — у
всій своїй повноті, а не в особі окремого суб’єкта, хай навіть окремої Помісної Церкви. Однак папа Лев IX вважав, що Римська кафедра і єпископи, що її займали, відстоювали істину не в силу своїх
особистих заслуг перед Вселенською Церквою, але через своє особливе становище в ній. Понтифік обґрунтовував його тим, що
«… Свята Церква побудована на камені, тобто на Христі й на
Петрові»71.

Стверджуючи, таким чином, винятковість свого становища,
Римський єпископ претендував на абсолютну юридичну та навчальну владу в Церкві.
Ці домагання, як видається, набагато більше вплинули на виникнення церковного розколу між Сходом і Заходом, ніж єдина властиво богословська проблема у взаєминах між Римом і Константино70
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полем — питання про Filioque. Саме цю тему вважав визначальною
сам святитель Фотій, патріарх Константинопольський, у ході конфлікту, який виник між ним і Римською Церквою. Незважаючи на
те, що Filioque ще не затвердилося на Заході як загальцерковне вчення, у 862 р. Фотій не лише засудив це латинське нововведення, але й
указав на нього як на єдину принципову розбіжність між Церквами
Сходу й Заходу. Однак для опонентів свят. Фотія — Римських пап
Миколая I і Адріана II у цьому зіткненні з Константинопольською
кафедрою значимою виявилася не богословська розбіжність, а проблема примату Римської кафедри, що трактувалася ними вже цілком у дусі Псевдоісидорових декреталій72.
І згодом аж ніяк не питання про Filioque, а проблема папської
влади продовжувала залишатися найважливішим моментом, навколо якого зосередилася полеміка між Римом і Константинополем.
У підсумку саме прагнення Римського понтифіка до беззастережної гегемонії у християнському світі обумовило остаточний розкол
між Східною та Західної Церквами в 1054 р. Послання папи Льва IX
Патріархові Михаїлу Керуларію і Льву Охридському, по суті, явилося зверненою до всієї Східної Церкви ультимативною вимогою
визнати над собою верховенство Римського папи. Показово, що
твердження про повну непідсудність Римської кафедри кому б то
не було знову підкріплюється в папському посланні аргументами із
Псевдоісидорових декреталій. Обґрунтовуючи нібито існуючі свої
виключні права, папа Лев IX наводить великі цитати з підробленого
«Константинового дару»73.
Саме проблема перекручування Римом екклезіологічного вчення
Церкви стала найголовнішою причиною остаточного розколу між
Східною й Західною Церквами. Проте і сьогодні католицька сторона не бажає визнавати цей очевидний факт. Традиційно причиною
розколу католики вважають особистість Константинопольського
Патріарха Михаїла Керуларія:
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«Він прагнув вступити в конфлікт із Папою, щоб мати можливість порвати з ним. Із цією метою він надихнув латинського (sic!)74 єпископа
Лева Охридського на послання Папі, у якому підкреслювалася різниця
в обрядах між Сходом і Заходом і критикувалося використання прісного хліба в Євхаристичній літургії на Заході. Відповідь, підписана папою Левом IX, але складена Гумбертом де Муаєенмутьє, кардиналомєпископом Сільва-Кандіди, не торкаючись обрядової сторони, виділяє
вирішальне питання: першість, або примат, Римського Понтифіка»75.

16 липня 1054 р. легати папи Римського Лева IX (якого на той
час уже не було в живих, що ставить під питання їхню легітимність) поклали на престол собору Святої Софії в Константинополі
постанову про відлучення від Церкви Михаїла Керуларія й у відповідь, як відомо, теж були відлучені Константинопольським патріархом. Так почалася «Велика схизма», що існує донині, незважаючи
на спільну заяву 7 грудня 1965 р. папи Павла VI у Римі й патріарха
Афінагора в Стамбулі про скасування анафем XI століття. Деякі
церковні історики відзначають, що анафеми XI ст. були «символічними», оскільки для них не було реальних підстав. У такому
випадку варто визнати настільки ж символічним і зняття анафем
в 1965 р., тому що й воно реально мало що змінило в протистоянні латинського Заходу й православного Сходу. Спілкування між
Церквами так і не було відновлене: римський папізм залишається
непереборною перешкодою на шляху до єдності.
Видатний російський церковний історик Болотов В. В. дуже
тонко підкреслив ту грань, перехід за яку свідчив про переростання прийнятого Церквою авторитету Римських єпископів у їхні вже
абсолютно неприйнятні для церковної свідомості амбіції:
74
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«Доки римські єпископи розвивали свої права лише на заході, вони
стояли на ґрунті канонічному. Але вони захотіли вже бути папами на
сході й у цьому прагненні своєму зійшли з історико-канонічного ґрунту
на ґрунт догматичний. Їхнє положення, як пап, склало предмет жвавої
полеміки й привело, зрештою, до поділу Церков»76.

§ 4. Уявлення Католицької Церкви
про папський примат у період укладення
Ліонської, Флорентійської й Брестської уній
Через півтора сторіччя, коли розкол зайшов уже занадто далеко і
став очевидним остаточний поділ між Церквами Сходу й Заходу,
Римський папа Інокентій III навіть знамените формулювання:
«Поза Церквою немає спасення»,

що зустрічається вже в Кипріяна Карфагенського (210–258) і яке
стало традиційною загальхристиянською аксіомою, трактував
цілком у дусі винятковості папської влади в Церкві. Інокентій III
«уточнював», що Церква, про яку йдеться в цьому випадку, — це
саме Римська Церква:
«…Ми віруємо серцем і визнаємо вустами єдину Церкву, не єретичну,
а святу Римську Церкву, кафолічну та апостольську, поза якою, як ми
віримо, ніхто не спасеться»77.

Подібне уявлення про місце Римської кафедри та її єпископа у
Вселенській Церкві безумовно й однозначно відкидалося на православному Сході. Однак військово-політична слабкість імперії ромеїв, відродженої після вигнання латинських хрестоносців із Констан76

Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3. М., 1994. С. 248.

77

Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви IIIXX вв. СПб., 2002. С. 245.

[32]

тинополя, змушувала візантійського імператора шукати підтримки
проти мусульман у тих самих латинян. Захід в особі папи Римського
погоджувався надати Візантії допомогу лише за умови визнання
папського верховенства над Східною Церквою. Так в 1274 р. була
укладена т. зв. Ліонська унія. Фактично це була перша в історії взаємин Східної й Західної Церков унія, у якій, при всій невизначеності
умов з’єднання Церков, Рим установлював головний принцип уніатства: підпорядкування владі Римського папи. У визнанні віри імператора Михаїла Палеолога, який підписав Ліонську унію, де розглядаються найважливіші вiронавчальнi розходження між Сходом і
Заходом, серед утверджуваних властивостей Церкви особливо підкреслюється примат Римської Церкви стосовно Церкви Вселенської.
Однак у зв’язку зі змінами у політичних обставинах Ліонська унія,
до якої абсолютна більшість греків поставилася різко негативно, так
і не була реалізована: більш ніж на півтора сторіччя цей спосіб досягнення допомоги від Заходу в боротьбі з турками був забутий.
Надалі вчення Католицької Церкви про папську владу стало
ще більш утрируваним. Так, під час конфлікту між папою Боніфацієм VIII і королем Франції Филипом IV Красивим, понтифіком
була видана 18 листопада 1302 р. булла «Unam Sanctam», у якій викладалися основні принципи папського уявлення про католицьку
Церкву та її повноваження в духовній і світській сферах. У цій буллі
в гранично закінченій формі була сформульована теорія папської
супрематії. Виходячи із традиційного для Риму вчення про «два
мечі», Боніфацій VIII заявляв про з’єднання в особі папи Римського
верховної влади церковної та світської. У буллі також декларувалася
підсудність усякої влади на землі Римському понтифіку як вікарієві
Бога78.
У той же час у цій буллі крім папських політичних домагань не
можна не бачити специфічну за своєю жорсткістю ексклюзивну
екклезіологію, що оформилася в католицизмі на основі ідеї папського примату. Боніфацій VIII стверджував:
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«Церква, одна і єдина, має лише одне Тіло, одну Главу, а не дві, як у
якого-небудь монстра: це Христос і Петро79, намісник Христа (Christi
vicarius), а також спадкоємці Петра, згідно з тим, що Господь сказав
Петрові: „Паси овець Моїх“ (Ін.21.17)…Якщо, отже, греки або хто-небудь
ще говорить, що вони не були доручені Петрові і його спадкоємцям,
вони повинні визнати, що не є вівцями Христовими, частиною Його
стада, тому що в Євангелії від Іоанна Господь говорить: „І буде одне
стадо й один Пастир“ (Ін.10.16)». Булла закінчується такими словами:
«Тому ми заявляємо, говоримо, визначаємо й проголошуємо всьому
людському творінню: для спасення абсолютно необхідно підкоритися
[subesse] Римському Первосвященикові»80.

Саме така крайня й жорстка форма екклезіології продовжувала
розвиватися протягом усього середньовічного періоду існування
католицизму й у наступний час, підсумком чого стала її догматизація на I Ватиканському соборі. Зокрема, верховенство Римського понтифіка було підтверджене і при папі Іоанні XXII, який 23
жовтня 1327 р. підписав Конституцію «Licet iuxta doctrinam», що
засуджувала т.  зв. демократичну концепцію81 двох професорів Паризького університету — Марсилія Падуанського та Іоанна Яндунського82. На практиці це призвело в XIV ст. до того, що обрання
й ставлення всіх єпископів Католицької Церкви стало виключним
правом Римських пап, і таке положення, по суті, зберігається в католицизмі дотепер83.
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Не лише православний Схід категорично не приймав перекручене вчення про папську владу в Церкві, що оформилося в католицизмі, але навіть на Заході траплялися рішучі супротивники папського гегемонізму. В 1-й половині XV ст. три найбільших собори
Західної Церкви — Пізанський (1409 р.), Констанцький (1414–
1418 р.р.) і Базельський (1413–1443 р.) — намагалися заперечити
всесвітню владу Римських пап. На цих соборах була розпочата
спроба затвердити принцип верховенства собору над понтифіком
і можливості соборного осуду й зняття Римського первосвященика84. Пізніше подібні переконання висловлював відомий флорентійський проповідник-домініканець Джіроламо Савонарола. Однак прихильники обмеження папської влади в католицькій Церкві
потерпіли поразку, і Рим надалі продовжив втілювати в життя вже
традиційну концепцію повного панування папи над Церквою.
На Ферраро-Флорентійському соборі (1437–1439 р.р.), визнаному католицькою Церквою XVIII Вселенським, як раніше на Ліонському, була укладена нова унія із греками, які розпочали повторну спробу ціною релігійного компромісу здобути на Заході
допомогу проти османів, що загрожували остаточно знищити і
рештки, що ще залишалася в 1-й половині XV ст. від імперії ромеїв.
Рим знову висунув умовою підтримки Візантії, що наближалася до
загибелі, церковну унію, тобто все те ж визнання всесвітньої влади Римського понтифіка. Про ставлення греків до Флорентійської
унії ще буде сказано нижче. Однак у контексті формування ексклюзивного католицького екклезіологічного вчення важливо відзначити видану з нагоди прийняття греками унії буллу «Laetentur
coeli» папи Євгенія IV (6 липня 1439 р.). У буллі говориться:
«Ми ухвалюємо також, що Святіший Апостольський Престол і папа
Римський мають першість [primatus] над усім на землі; те, що папа
Римський є спадкоємцем блаженного Петра, глави Апостолів [princeps
Apostolorum], і істинним намісником Христа, главою [caput] всієї ЦеркХристианство. М., 1999. С. 69.
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ви, отцем і вчителем усіх християн; йому, в особі блаженного Петра,
Господом нашим Іісусом Христом довірена повнота влади [potestas],
щоб пасти, керувати й управляти всією Церквою, як говорять Діяння
Вселенськіх Соборів і святі канони»85.

Цей підкріплений Ферраро-Флорентійським собором принцип
стає для Римської Церкви універсальною базою для укладення
будь-якої іншої унії. Так, коли незабаром після греків на унію погодилися сиро-яковити, із цього приводу була видана булла «Cantate
Domino» (4 лютого 1442 р.), у якій зазначалося:
«Свята Римська Церква твердо вірить, визнає і проповідує, що ніхто з
тих, хто живе поза Церквою, не лише язичники, але також юдеї, єретики
й розкольники86, не можуть мати життя вічного і підуть у вогонь вічний,
„уготованный дияволу й ангелам його“ (Мф.25.41). Але залишаться неушкодженими, якщо возз’єднаються із Церквою…»

(зрозуміло, мова йде про з’єднання з Римською Церквою). У буллі говориться:
«Жодна людина, якою великою не була б милостиня, навіть якщо вона
віддала кров за ім’я Христове, не може бути спасенна, якщо не перебуває в лоні і єдності з Католицькою Церквою»87.

Навіть реформація, що почалася в Західній Європі, не змусила Рим
хоч якоюсь мірою відступити від свого традиційного вчення про папську владу в Церкві. Булла «Exsurge Domine» (28 серпня 1520 р.) папи
Лева Х, засуджуючи вчення Мартіна Лютера, з новою силою ствер85
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джувала винятковість папської влади. Булла Лева Х рішуче засуджувала обумовлений зловживаннями духовної влади протест Лютера:
«Римський Понтифік, Спадкоємець Петра, не є намісником Христа, поставленим Самим Христом в особі Петра над всіма Церквами цілого
світу»88.

Відкидання цього принципу вчення Лютера католицизмом виглядало, з точки зору Риму, тим більше виправданим, що слідом за
Папою Лютер засуджував і саму Церкву:
«Безсумнівно, що не у владі Церкви або Папи встановлювати визначення
віри, і тим більше це стосується до законів про звичаї або добрі діла»89.

Виступ Лютера проти папства дав поштовх гігантській за своїм масштабом хвилі протесту проти абсолютизму Римського престолу. Критику католицького вчення про папське верховенство в
Церкві продовжив інший визначний лідер реформації Жан Кальвін, який, справедливо відкидаючи крайності католицизму, вступає однак, в протиріччя з вченням давньої Церкви, особливо щодо
соборного принципу. Кальвін стверджував:
«Папісти вбили собі в голову, що Церква подібна до бездиханного
обезголовленого тіла, якщо не підпорядковується римському престолу як своєму главі. І тому, коли вони захищають свою ієрархію, то завжди починають із того принципу, що Папа має бути предстоятелем
Вселенської Церкви замість Іісуса Христа як Його намісник, і що Церква не може бути збудована краще, ніж першістю римського престолу
над усіма іншими».

Полемізуючи з цього питання з латинянами, Кальвін робить
висновок:
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«У Новому Завіті наші супротивники не можуть знайти на підтвердження своєї позиції нічого, крім сказаного одній людині: „Ти — Петро,
і на цьому камені Я створю Церкву Мою,.. і що зв’яжеш на землі, то
буде зв’язане на небесах“ (Мф.16.18,19). І ще: „Симон Іонін! Чи любиш ти
Мене?.. Паси овець Моїх“ (Ін.21.17). Але якщо вони хочуть, щоб ці докази
виглядали переконливо, їм потрібно спершу довести, що дане одній
людині веління пасти стадо Христове означає вручення їй панування
над усіма Церквами, а влада в’язати і розв’язувати — верховенство
над усім світом»90.

На вибух протестантизму в Європі Рим відповів контрреформацією й на Тридентському соборі ще більше підніс кафедру Римського єпископа над усім християнським світом. У визнанні віри
цього собору, сформульованому в буллі папи Пія IV «Uniunctum
nobis» (13 листопада 1564 р.)91, говориться:
«Я визнаю святу католицьку й апостольську Римську Церкву Матір’ю
й Госпожею всіх Церков. Я обіцяю й клянуся в щирому послусі Римському Понтифіку, Спадкоємцеві блаженного Петра, глави Апостолів
і намісника Іісуса Христа. Я приймаю і визнаю без тіні сумніву все, що
передане, визначене й проголошене Святими канонами й Вселенськими Соборами, і особливо Святим Тридентським Собором (а також Святим Вселенським Ватиканським Собором), і було передане,
визначене й проголошене (особливо в тому, що стосується примата
Римського Понтифіка і його непомильного Вчительства). І в той же час
я засуджую, відкидаю те, що суперечить їм...»

•
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§5. Католицьке вчення про папську владу в Церкві
у новий і новітній періоди історії
Події бурхливого, «вольтеріянського» XVIII сторіччя завдали великих втрат Католицькій Церкві. Спочатку антиклерикальні ідеї
західно-європейських (насамперед, французьких) просвітителів
істотно підірвали престиж папства й католицизму в цілому. Потім
Французька революція кінця XVIII ст., яка стала прямим наслідком втілення цих ідей у реальне життя, і режим Наполеона Бонапарта руйнівно вплинули і на саму очолювану Римським понтифіком церковну структуру. Проте навіть у цих драматичних умовах,
коли християнській вірі в Європі революційним атеїзмом, що тоді
розвивався, була нанесена серйозна шкода, католицизм продовжував відстоювати не стільки фундаментальні підвалини християнства, скільки вчення про папську владу. На виклики Французької
революції Рим відповів безбарвним повторенням тих принципів,
які на тлі бурхливих подій, що відбувалися у Західній Європі, уже
виглядали повним анахронізмом.
Папа Пій VI у своїй конституції «Auctorem fidei» від 28 серпня
1794 р. назвав єретичною усяку
«заяву, яка стверджує, що Римський Понтифік… не від Христа в особі
блаженного Петра…має владу над всією Церквою»92.

Боязкість і слухняне слідування спадкоємця Пія VI — Пія VII
політиці Наполеона викликали ще більше сумнівів у допустимості збереження традиційного католицького вчення про папську владу в нових умовах. Однак катастрофа імперії Наполеона
й відновлення колишнього порядку в Європі, наслідком чого стало відтворення папської держави в Італії, спонукало Католицьку
Церкву не лише повністю підтвердити принципи ексклюзивної
екклезіології, але й продовжити їх подальшу розробку, яка у підсумку привела до догматизації вчення про особливу владу Папи
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в Церкві на I Ватиканському соборі у вигляді формули папської
непомильності.
Одним з найбільш яскравих проявів твердого декларування
Римським престолом принципів відновленої ексклюзивної екклезіології стала Консисторіальна промова папи Пія IX «Singulari
quadam» від 9 грудня 1854 р., у якій Понтифік заявляв:
«Виходячи з віри, потрібно дотримуватися того, що ніхто не може бути
спасенний поза Римською Апостольською Церквою, яка є єдиним ковчегом спасення; той, хто туди не ввійшов, буде знищений потопом»93.

Ще більш суворо ідея визнання Католицької Церкви як єдино
спасительної пролунала в Посланні Священної канцелярії (Конгрегації Св. Оффіція) єпископам Англії від 16 вересня 1864 р.,
підготовленому за вказівкою Пія IX. У ньому Рим засудив ідею,
висунуту Асоціацією сприяння єдності християн, яка визнавала,
що три основні гілки Християнства — Римо-католицька, ГрекоПравославна й Англіканська Церкви — мають однакове право
іменуватися Кафолічною Церквою. Послання відкидало думку
про те, що
«істинна Церква Іісуса Христа складається, з одного боку, з Римської
Церкви, установленої й поширеної в усьому світі, з іншого боку — зі
схизми Фотія й англіканської єресі, для яких зовсім так само, як для
Римської Церкви, „Один Господь, одна віра, одне хрещення„ (Еф. 4, 5)».
У посланні стверджувалося: «Католицька ж Церква єдина має явну й
доконану єдність по всій землі й серед усіх націй, принцип, корінь і
неминущий початок якого — Петро, глава Апостолів, вищий авторитет
його спадкоємців на Римській кафедрі і його «вищий початок». Немає
іншої Католицької Церкви (тобто Вселенської, Соборної — автор), крім
тієї, яка заснована на одному Петрові»94.
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Остаточна догматизація папської влади була закріплена на I
Ватиканському соборі. Певною мірою парадоксально виглядає те,
що за часом ця подія збіглася з найглибшою внутрішньою кризою
в католицизмі, знищенням Папської держави, приєднаної до єдиного Італійського королівства, і ліквідацією світської влади Римського понтифіка. У спробі I Ватиканського собору зміцнити католицизм теологічними засобами, жорстко догматизувавши папську
владу, було настільки ж мало реалізму й здорового глузду, як і в намірі Римського папи, який оголосив себе «ватиканським в’язнем»,
зберегти свою політичну владу, виступивши проти об’єднання
Італії. Проте, догматична конституція «Pastor Aeternus», прийнята
на I Ватиканському соборі 18 липня 1870 р., формулювала de-jure
те вчення про папу Римського і його верховенство над Церквою,
що давно вже сформувалося в католицизмі de-facto. Чіткі формулювання папського догмату були дані в догматичній конституції у
вигляді канонів-анафематизмів.
Згідно з 1-м каноном догматичної конституції «Pastor Aeternus»,
анафемі підлягають всі, хто не приймає жорстку формулу папського догмату:
«Якщо ж хтось стверджує, що блаженний апостол Петро не був поставлений Іісусом Христом, Господом нашим, главою (principem) над всіма
апостолами й видимим главою (visibile caput) всієї войовничої Церкви
або що апостол одержав прямо й безпосередньо від Іісуса Христа, Господа нашого, лише першість гідності (honoris), а не першість істинної
й власної юрисдикції, повинен бути підданий анафемі»95.

2-й канон тієї ж конституції «Pastor Aeternus» анафематствує
усякого, хто
«говорить, що блаженний Петро мав спадкоємців своєї першості над
Католицькою Церквою не за встановленням Христа або за Божим пра95
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вом або що папа Римський не є спадкоємцем блаженного Петра в цій
першості»96.
«Якщо хто-небудь говорить, що папа Римський має лише обов’язок
контролювати або вказувати («inspectionis vel directionis»), а не повну
й верховну юрисдикцію («jurisdictionis») над всією Церквою не лише
в тому, що стосується віри й моральності, але й у тому, що стосується
порядку й управління Церквою, розповсюдженою по усьому світу, або
що він володіє однією лише важливою частиною цієї влади, а не всією
її повнотою, або що його влада не є ні звичайною, ні безпосередньою
над усіма й кожною зокрема Церквами, як над усіма й кожним зокрема пастирями й вірними, повинен бути підданий анафемі»97,

— відзначає 3-й канон догматичної конституції «Pastor Aeternus».
Останній, четвертий, розділ конституції говорить про непомильність понтифіка:
«папа Римський, коли він говорить із кафедри («ex cathedra»), тобто,
коли, виконуючи свої обов’язки вчителя й пастиря всіх християн, визначає, у силу своєї верховної апостольської влади, що певне вчення з
питань віри й моральності має бути прийняте Церквою, користується
божественною допомогою, обіцяною йому в особі святого Петра, тією
непомильністю («infailibilitas»), що нею Божественний Іскупитель благоволив наділити Свою Церкву, коли вона визначає вчення з питань
віри й моральності. Отже, ці визначення папи Римського непорушні
самі по собі («ex sese»), а не зі згоди Церкви». Дане твердження завершується 4-м каноном догматичної конституції «Pastor Aeternus»:
«Якби хто-небудь мав би, що не завгодно Богові, зарозумілість засудити це, він має бути підданий анафемі»98.
96

Там само.

97

Там само.

98

Там само.
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Наприкінці XIX — у 1-й половині ХХ сторіччя типова для Католицької Церкви ексклюзивна екклезіологія продовжувала утверджуватися Римським Престолом. Як приклад можна навести енцикліку папи Пія XII «Mystici Сorporis» від 29 червня 1943р., у якій
повною мірою виражене вчення про виняткову спасительність Католицької Церкви.
В енцикліці говориться:
«При визначенні й описі цієї істинної Церкви Христової, якою є Свята Кафолічна Апостольська Римська Церква, не можна знайти нічого
більш шляхетного й великого, нічого більш божественного, ніж те визначення, яким вона йменується — „містичне Тіло Іісуса Христа“. Це
найменування випливає і немов розцвітає з того, що часто про це
пропонується у Священному Писанні й у творах святих Отців»99. Одночасно енцикліка відзначає: «Однак варто зарахувати до членів Церкви воістину лише тих, які сприйняли „баню пакибитія“, які визнають
істинну віру і які самі по собі не відокремилися жалюгідним чином
від сукупності Тіла або не виключені з нього, внаслідок важких злочинів, законною церковною владою. „Тому що, — так говорить апостол, — всі ми одним Духом хрестилися в одне тіло, юдеї або елліни,
раби або вільні“ (1Kop. 12:13). Отже, подібно до того, як у істинному союзі
віруючих у Христа є лише одне Тіло, один Дух, один Господь і одне
хрещення, так може в ньому бути лише одна віра (Еф. 4:5), і тому, згідно
з заповіддю Господньою, той, хто відмовляється слухати Церкву, має
розглядатися „як язичник і митар“ (Мф. 18,17). На цій підставі ті, які розділені між собою у вірі або в управлінні («qui fide vel regimine invicem
dividuntur»), не можуть жити в цьому одному Тілі й одним його Божественним Духом»100.

99

Эве Ф. Тексты о Церкви: Приложение к учебному пособию: Курс
зкклезиологии. М., 1996. С. 9–13; Папа Пій XII. Енцикліка «Mystici Corporis»
// Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия.
Сост. А. Юдин. М., 2001. С. 180–187.

100 Там само.
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Вчення про папську владу також викладено в енцикліці «Mystici
Corporis» цілком чітко:
«Те ж, що ми тут говорили про Вселенську Церкву, слід сказати й про окремі християнські громади, як про східні, так і про латинські, в яких перебуває і з яких складається єдина Католицька Церква. Кожна з них управляється Христом Іісусом через слово й правлячу владу («voce potestateqe»)
свого єпископа. Тому предстоятелі місцевих Церков не лише повинні вважатися головними членами Вселенської Церкви, оскільки вони з’єднані
особливим зв’язком з Божественним Главою всього Тіла й тому по праву
йменуються «головними частинами членів Господа», але щодо власних
єпархій вони, як справжні пастирі, пасуть і окормляють101 в ім’я Христа
довірену кожному з них паству. Виконуючи ці обов’язки, вони діють не
цілком у силу власного права, але підкоряються приналежній Римському Первосвященикові владі, хоча вони й мають ординарну юрисдикційну владу («ordinaria jurisdictionis potestates»), яка їм передана безпосередньо тим самим верховним Первосвящеником. Тому повинні вони
шануватися народом як спадкоємці апостолів за божественним встановленням. І більш ніж володарів світу цього, навіть найвисокопоставленіших, стосуються єпископів, прикрашених помазанням Духа Святого,
слова Святого Письма: „Не доторкайтеся до помазаних Моїх“ (1 Пар. 16,22;
Пс. 10,15) 102
» .

§ 6. Вчення про владу Римського папи
у визначеннях II Ватиканського собору
Останнім часом широко поширилася думка про те, що після кончини Пія XII завдяки рішенням II Ватиканського собору, визнаного в багатьох аспектах революційним для католицької доктрини, у
Католицькій Церкві намітився відхід, якщо навіть не повна відмова, від традиційної для неї ексклюзивної екклезіології103. Подібну
101 «окормляти» — від слова «кормчий».
102 Там само.
103 См. например точку зрения кардинала Вальтера Каспера в предисловии
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думку, як правило, тісно пов’язують із новою екуменічною стратегією Католицької Церкви, у якій після II Ватиканcкого собору, дійсно, відбулася низка істотних змін. Однак чи можна говорити про
перегляд класичних уявлень про папську владу й ексклюзивність
католицизму у світлі рішень II Ватиканського собору? На жаль,
уважний розгляд прийнятої собором нової Догматичної Конституції про Церкву «Lumen Gentium» (1964 р.) переконує в тому, що
бажане вкотре видається за дійсне: за новою риторикою, у яку зодягається в діяннях II Ватиканського собору вчення про Церкву й
папу Римського, прихований цілком традиційний зміст.
У I розділі догматичної конституції про Церкву «Lumen gentium»
на тему примату Римської кафедри роз’яснюється:
«Це і є єдина Церква Христова, що ми визнаємо в Символі віри як Єдину, Святу, Кафолічну й Апостольську, яку Спаситель наш по воскресенні Своєму доручив пасти Петрові (Ін. 21,17) і йому ж, як і іншим апостолам,
довірив її поширення й управління (порівн. Мф. 28,18) і назавжди спорудив її
як „стовп і утвердження істини“ (1 Тим. 3,15). Ця Церква, що встановлена й
впорядкована у світі цьому як суспільство, перебуває в Католицькій
Церкві, управляється спадкоємцем Петра і єпископами в спілкуванні
з ним, хоча й поза її складом знаходяться багато начал освячення й
істини, які, як дари, притаманні Церкві Христовій, спонукають до кафолічної єдності»104.

Як видно, різниця з екклезіологією, що існувала до II Ватиканського собору, полягає лише в тому, що за спільнотами, які не геребувають у спілкуванні з Римом (незважаючи на більш делікатне
формулювання, за ним неважко вгадати колишніх «схизматиків»),
Католицька Церква тепер готова визнавати якусь часткову благодать (хоча й у дуже туманному формулюванні). Проте, під єдиною
Христовою Церквою, як легко помітити з тексту догматичної конк сборнику: Православие и католичество: от конфронтации к диалогу:
Хрестоматия. Сост. А. Юдин. М., 2001. С. 9–11.
104 Документы II Ватиканского Собора. М., 1998. С. 69.

[45]

ституції, Рим, як і раніше, однозначно розуміє лише Католицьку
Церкву.
У II розділі догматичної конституції про Церкву «Lumen
gentium» — «Про народ Божий», хоча й з деякими новими ліберальними застереженнями, викладається також цілком традиційне для католицизму вчення про виняткову спасительність Римської Церкви. Тут говориться:
«Не можуть спастися ті люди, які, знаючи про те, що Кафолічна Церква,
заснована Богом через Іісуса Христа, необхідна, все-таки не бажають
увійти в неї або залишатися в ній»105.

У документі відзначається, що
«повністю включаються в спільноту Церкви ті, хто, маючи Дух Христов,
цілком приймають її устрій і всі засоби спасення, установлені в ній, і в
її зримому складі через узи визнання віри, таїнств, церковного управління та спілкування поєднуються із Христом, Який править нею через
Верховного Первосвященика і Єпископів».

Лише у вигляді поступки догматична конституція декларує, що
«з ряду причин Церква визнає свій зв’язок з тим, хто, бувши хрещений, прикрашається званням християнина, але не визнає віру у всій
її повноті або не зберігає єдності спілкування під началом Спадкоємця Петра»106. Однак з контексту документу видно, що такі (і в їхньому
числі — православні християни), як і раніше, розглядаються з позиції
Католицької Церкви як ті, що перебувають поза повнотою церковного
життя.

Про служіння папи як «спадкоємця Петра» і його учительну непомильність гранично чітко говориться в III розділі Догматичної Кон105 Там само. С. 75.
106 Там само. С. 77.
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ституції «Lumen gentium» — «Про ієрархічну будову Церкви та, зокрема, про Єпископат». Тут підкреслюється, що II Ватиканський собор,
«ідучи стопами Першого Ватиканського Собору, разом з ним навчає і
проголошує»107.

Документ декларує:
«Іісус Христос, вічний Пастир, створив Святу Церкву, пославши апостолів,
як і Сам Він був посланий Отцем (Ін. 20,21), і побажав, щоб їхні спадкоємці,
тобто єпископи, були в Його Церкві пастирями довіку. А для того, щоб цей
єпископат був єдиний і неподільний, Він поставив на чолі інших апостолів
блаженного Петра й у ньому заклав постійний і зримий початок і підставу
єдності віри й спілкування. Це вчення про встановлення, безперервність,
значення й зміст священної першості Римського Понтифіка і про його непомильне учительство Священний Собор знову викладає всім вірним,
щоб твердо в нього вірувати, і, продовжуючи це починання, постановляє
визнати і проголосити перед лицем всіх вчення про єпископів, наступників Апостолів, які із Спадкоємцем Петра, Намісником Христа і зримим Главою всієї Церкви, керують домом Бога Живого»108.

Слід зазначити, що «вчення про єпископів», яке вважається
сміливим кроком II Ватиканського собору від папського абсолютизму у бік колегіальності управління Католицькою Церквою,
містить досить істотне уточнення, що в реальності повністю позбавляє його уявної «революційності». У Догматичній Конституції «Lumen gentium» відзначається:
«Разом зі святительським обов’язком єпископське свячення надає також обов’язки вчителювання й управління, які, втім, можуть виконуватися лише в ієрархічному спілкуванні із Главою і членами Колегії»109.
107 Там само. С. 80.
108 Там само.
109 Там само. С. 83.
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Далі тут говориться:
«Колегія, або склад Єпископів має владу лише разом з Римським Понтифіком, спадкоємцем Петра, у якості її Глави, причому в недоторканності залишається першість його влади щодо всіх: як пастирів, так і
вірних. Тому що в силу своєї посади, тобто як Намісник Христа і Пастир
всієї Церкви, Римський Понтифік володіє в Церкві повною, верховною
й універсальною владою, яку він завжди вправі вільно здійснювати».

Влада ж Колегії
«не може здійснюватися без згоди Римського Понтифіка»110.

Останній
«як спадкоємець Петра, є постійним і зримим началом і основою
єдності як Єпископів, так і безлічі вірних»111, до того ж саме йому
«в особливий спосіб було доручене велике завдання: поширювати
християнство»112.

Як видно, незважаючи на деяке оновлення католицької доктрини на II Ватиканському соборі, Святий Престол залишається вірним ідеї абсолютної юридичної влади Римського Понтифіка над
Церквою. Нова фразеологія соборних документів стала для цього
традиційного католицького вчення не більш ніж «косметикою», що
не торкнулася суті ідеології папської влади. Те ж саме можна сказати й про ту складову частину папського догмату, що стосується
вчительної влади Римського понтифіка, тобто ідеї непомильності,
якою він володіє, відповідно до формули I Ватиканського собору.
Догматична Конституція «Lumen Gentium» цілком підтверджує й
цей принцип католицької екклезіології.
110 Там само. С. 84.
111 Там само. С. 85.
112 Там само. С. 86.
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Одним з перших обов’язків єпископів, говориться в документі,
є обов’язок навчати, тобто проповідувати Євангеліє.
«Вірні повинні погоджуватися із судженням свого Єпископа з питань
віри і звичаїв, висловлених від імені Христа, і триматися їх з побожною слухняністю духу. Однак цю побожну слухняність волі й розуму
треба, насамперед, виявляти стосовно автентичного вчителювання
Римського Первосвященика — навіть тоді, коли він не говорить „ex
cathedra“»113.

Щодо предстоятелів (примасів) помісних католицьких церков,
що перебувають у єдності з Римом, говориться, що, хоча вони
«і не мають прерогативи непомильності, проте вони, навіть розсіяні
по всій землі, але зберігаючи при цьому зв’язок спілкування один з
одним і зі спадкоємцем Петра, автентично навчають про питання віри
і звичаїв <…> та безпомилково проголошують вчення Христа»114.

Таким чином, щоб зберегти автентичність віровчення у всій
Церкві, як стверджує Конституція «Lumen Gentium», необхідно
спиратися на вчительську владу Папи, поза якою це забезпечити
неможливо.
«Ця непомильність, якою Божественний Іскупитель побажав наділити
Свою Церкву у визначенні вчення про віру і звичаї, сягає настільки ж
широко, як і скарбниця Божественного Одкровення, що повинна свято
зберігатися й вірно викладатися. У силу своєї посади цією непомильністю володіє Римський Понтифік, Глава Колегії Єпископів, коли він,
як верховний Пастир і вчитель всіх вірних Христу, що утверджує у вірі
своїх братів (Лк. 22,32), остаточним чином проголошує яке-небудь вчення
про віру і звичаї. Тому його визначення по праву називаються непорушними самі по собі, а не за згодою Церкви (виділене мною — авт.),
113 Там само. С. 86.
114 Там само. С. 86.
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тому що виносяться вони за сприяння Святого Духа, обіцяного йому в
особі блаженного Петра й, отже, не мають потреби ні в якому затвердженні інших осіб і не підлягають ніякій апеляції в інший суд. Тому що
в цих випадках Римський Понтифік виносить рішення не як приватна
особа, але викладає або захищає вчення католицької віри як верховний учитель вселенської Церкви, у якому єдино є присутнім благодатний дар непомильності самої Церкви (виділене мною — авт.)»,

— відзначає догматична конституція115.

•

115 Там само. С. 89.
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Т

аким чином, логічним наслідком ексклюзивної екклезіології католицизму став висновок про особливе місіонерське
покликання Католицької Церкви не лише щодо проповіді
Євангелія, але й стосовно відновлення християнської єдності. Останнє, ясна річ, у такому випадку розумілося й продовжує розумітися винятково як повернення всіх відділених від Католицької
Церкви християнських спільнот під владу Римського понтифіка.
Причому, возз’єднання з Римом завжди розглядалося католиками
не просто як акт відновлення церковного спілкування, але, насамперед, як можливе лише таким єдиним способом досягнення спасення. Тільки союз (тобто унія) з Римом, може, з погляду католицизму,
забезпечити повноцінне церковне життя. Якщо ту або іншу помісну Церкву очолює єпископ, що не перебуває в спілкуванні з єпископом Риму, то лише через унію з Римом така Церква, в розумінні
католиків, може стати частиною Вселенської Церкви.
Такий погляд на проблему церковної єдності закономірно став
основою ідеології уніатства, яка з імпліцитної (внутрішньої) складової частини католицької екклезіології перетворилася на зовнішній феномен, тобто конкретний прояв в історичній реальності.

•
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• Розділ 2 •

Формування й розвиток уніатства
як католицької моделі
досягнення церковної єдності

§ 1. Громади східного обряду, підпорядковані латинським
єпископам, у державах норманів і хрестоносців —
прообраз уніатства

О

дним з перших прикладів практичного застосування
розглянутої вище екклезіологічної моделі католицизму при вирішенні питання про возз’єднання з Римом
спільнот християн, що раніше не мали спілкування із
Західною Церквою, стала діяльність норманів у Південній Італії
і на Сицилії в XI ст., де вони встановили своє панування116. Католики нормани завоювали області, у яких більшість населення
становили православні греки. Імовірно, нормани усвідомлювали,
що, незважаючи на твердість установленого ними на Півдні Іта116 Детальніше див.: Дуглас Дэвид Ч. Норманны: от завоеваний к достижениям. СПб., 2003.
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лії правління, примусити греків до прямого навернення в латинство неможливо. Із цієї причини вони лише в окремих випадках
вдавалися до насильницького переводу православних греків на
латинський обряд, а як основний тип улаштування церковного
життя у своїх володіннях обрали модель, яку цілком можна кваліфікувати як одну з тих, що передує появі властиво уніатства. У
своїх південно-італійських володіннях нормани повсюди заміняли православних архієреїв-греків єпископами латинського обряду, підкоривши їхній юрисдикції кліриків і мирян східного обряду.
Норманські завойовники, хоча й дивилися на греків як на схизматиків, єдиною причиною розколу між Західною й Східної Церквами вважали проблему папського верховенства. Тому від грецького населення Південної Італії й Сицилії, як правило, не вимагали
більшого, ніж підкоритися єпископам, що визнають юрисдикцію
Римського папи, і виголошувати Символ віри з Filioque.
Подібним чином проходила реорганізація церковного життя в
Угорському королівстві. Слов’яни й румуни, що проживали на його
території задовго до приходу угорців, здебільшого визнавали християнство східної традиції. Крім того, ще до прийняття хрещення
королями з угорської династії Арпадів, багато представників угорської знаті вже стали християнами східного обряду. Таким чином,
створена в Угорщині королем Стефаном Церква латинської традиції
опинилася перед необхідністю інкорпорувати у свої лави безліч східних християн. В XI-XII ст. це в цілому відбувалося за тією ж схемою,
що її використовували нормани: латинська ієрархія була лише надбудовою над парафіями й монастирями грецького обряду. У Церкві
Угорщини мала місце візантійська практика дотримування постів,
дозволявся шлюб духовенства, існувало багато інших особливостей,
властивих східно-християнській традиції117. Лише в XIII ст. в Угорщині починається процес латинізації церковного життя, а в XIV ст.,
із приходом до влади Анжуйської династії, ставлення до християн
східного обряду стає вкрай нетерпимим.
117 Суттнер Эрнст. Христианство Востока и Запада в поисках зримого
проявления единства. М., 2004. С. 62–64.
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Близьку до норманської модель міжхристиянських відносин
також використовували латинські хрестоносці — учасники I Хрестового походу118. Присутність у їхніх рядах італійських норманів
на чолі із князем Тарента Боемундом і його племінником Танкредом вплинула на політику хрестоносців щодо східних християн на
завойованих землях Близького Сходу. При її формуванні явно враховувався досвід організації церковного життя в Південній Італії.
Три держави хрестоносців — князівство Антиохійське, графства Тріполі й Едесса — розташовувалися на канонічній території
Антиохійської Православної Церкви. Боемунд Тарентський, що
одержав владу над Антиохією, спочатку залишив на Антиойхіській кафедрі Патріарха Іоанна IV Оксита, якого, однак, зобов’язав
рукопокласти декількох єпископів латинського обряду для опікування хрестоносцями, що прийшли на Схід. Але пізніше Боемунд,
настроєний надто вороже до Візантії, почав виявляти нетерпимість до православної ієрархії, яку підозрював у нелояльності до
нової влади. Боемунд вигнав з меж Антиохійського князівства
Патріарха Іоанна Оксита і поставив на його місце латинського
єпископа Бернарда Артахського. В майбутньому більшість інших
єпископських кафедр Антиохійської Церкви також було заміщено
ієрархами латинського обряду з числа хрестоносців, що прийшли
із Заходу.
Однак значна частина православних кліриків і мирян, що залишалися на території Антиохійського князівства, зберегла можливість використовувати в богослужінні східний обряд, визнавши
над собою лише юрисдикцію латинських єпископів. Від православної пастви Антиохійського Патріархату не вимагалося прийняття Символу віри, що містить Filioque, або внесення будь-яких
інших змін у богослужбову практику119. У цілому церковне життя
118 Детальніше див.: Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской
образованности. История крестовых походов. М., 2001.; История
крестовых походов. М., 1998; Перну Режин. Крестоносцы. М., 2006; Виймар
Пьер. Крестовые походы: миф и реальность священной войны. СПб., 2003.
119 Антиохийское княжество // Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2001.
С. 535–537.
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східних християн в Антиохійській державі хрестоносців не було
значно пошкоджене латинським впливом, що неодноразово уможливлювало повернення православних патріархів в Антиохію вже в
2-й половині XII–XIII ст. ст., коли посилення візантійського впливу в князівстві змушувало правителів з норманської династії йти
на таку поступку120.
Аналогічна ситуація склалася й у латинському Єрусалимському королівстві, створеному хрестоносцями після завоювання
Святої Землі. На Єрусалимську патріаршу кафедру після втечі на
Кіпр православного патріарха Симеона хрестоносці поставили
католицького ієрарха. Після тривалої боротьби латинським патріархом Єрусалима став Арнульф де Роол. Останнього, однак, не
визнав законним патріархом папа Римський Пасхалій II і на його
місце був зведений папський легат Даімберт, що був архієпископом Пізанським. Пізніше Даімберта, якого скинув собор у Єрусалимі, замінив Евремар, а його — Гібеліно де Сабран, з кончиною
якого на патріаршество знову був повернутий Арнульф де Роол121.
Незважаючи на безладдя, пов’язані з вибором кандидата на Патріаршу кафедру в Єрусалимі, її домагаються лише латинські прелати,
грецьких ієрархів хрестоносці на патріаршество однозначно не допускають.
У латинському Єрусалимському патріархаті частково збереглася
церковна структура, що сформувалася при православних патріархах, яка, однак, була доповнена безліччю нових єпископських кафедр, абатств та інших церковних структур, характерних для Західної Церкви. У ряді випадків на єпископських кафедрах латинського
Єрусалимського патріархату в перші роки після завоювання Святої
Землі залишали грецьких архієреїв, що визнавали над собою верховенство латинського патріарха та Римського папи. Однак пізніше
більшість кафедр Єрусалимської Церкви, що включала у свій склад
5 архієпископій і 8 єпископій, була заміщена латинянами. У той же
120 Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. Т. 2.
М., 2001. С. 501–529.
121 Ришар Жан. Латино-Иерусалимское королевство. СПб., 2002. С. 116–130.
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час на рівні парафій продовжували співіснувати громади як латинського, так і грецького («мелкітського») обрядів122.
Даний тип латинської церковної структури, що інкорпорує у
свій склад східних християн на підлеглому становищі, але при цьому майже виключає їхню примусову латинізацію, був заведений
західними хрестоносцями на завойованій ними частині території
Візантійської імперії після узяття й варварського розграбування
Константинополя в 1204 р. у ході IV Хрестового походу. На чолі
церковної ієрархії в утвореній хрестоносцями Латинській імперії стояв католицький патріарх Константинополя. За традицією
його обирали із числа венеціанських кліриків. Влада латинського
патріарха, втім, була істотно обмежена папськими легатами, що їх
скеровували з Риму до Константинополя. Як і у Святій Землі, у латинському Константинопольському патріархаті в цілому була збережена єпархіальна структура, яка сформувалася в Імперії ромеїв.
Хрестоносці лише переставили місцями окремі кафедри в ієрархії й замінили латинянами грецьких архієреїв, що не визнали над
собою юрисдикції Римського папи. Однак пізніше практично всі
єпископські кафедри латинського патріархату Константинополя
були передані ієрархам латинського обряду. Проте, і в цьому випадку рядові клірики здебільшого зберегли можливість служити у
східному обряді, підпорядковуючись при цьому латинським єпископам123.
Таке положення є цілком зрозумілим, тому що завойовникихрестоносці являли собою вузьку й досить нечисленну еліту суспільства в новоствореній Латинській імперії й інших латинських
державах, що виникли на Балканах і островах архіпелагу після
падіння Константинополя. У подібних умовах примушувати до
латинізації вороже настроєне до іноземних та інославних (як уже
тоді сприймалося) загарбників грецьке населення було нереально
122 Там само.
123 Карпов С.П. Латинская Романия. СПб., 2000. С. 30-33; Успенский Ф.И.
История Византийской империи: XI–XV вв. Восточный вопрос. М., 1997.
С. 323–400.
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й до того ж вело за собою небезпеку виникнення конфліктів на
соціально-етнічному ґрунті. Це добре розуміли як латинські імператори, так і ахейські князі французького походження та інші
можновладні особи Латинської Романії, що нерідко захищали своїх грецьких підданих від спроб католицького духовенства латинізувати східних християн спеціальними законодавчими актами.
«Припустимо, що ми могли б захопити навіть більшу частину земель імперії, але цим не схилили б серця народу до послуху Римській церкві»,

— відзначав венеціанець Маріно Санудо Старший124.
Показово, що в завойованому хрестоносцями Константинополі
з 300 храмів лише 39 опинилися в руках латинян (30 — у французів, 7 — у венеціанців і 2 — у безпосередній власності латинського
імператора), у той час як понад 250 церков продовжували залишатися за греками125.
Практика приєднання східних християн до Римської Церкви
за допомогою їхнього підпорядкування латинським єпископам з
умовою збереження східного обряду, що сформувалася в умовах
норманського завоювання Південної Італії й Хрестових походів на
Схід, спочатку впроваджувалася не стільки на вимогу Римської курії, скільки з ініціативи світської влади католицьких держав. Лише
в 1215 р. такий підхід до проблеми приєднання східних християн
до Римської Церкви затвердив і санкціонував на майбутнє IV Латеранський собор. У рішеннях собору вказувалося:
«І якщо ми хочемо поважати й заохочувати тих греків, які в наші дні повернулися до послуху Апостольському Престолу, з нагоди чого ми можемо
підтримати їхні звичаї й обряди, наскільки ми могли б, з Божою допомогою, ми хочемо й повинні при цьому не погоджуватися з тим, що становить небезпеку для душ і завдає шкоди церковному шановуванню»126.
124 Там само.
125 Там само.
126 Цит за: Суттнер Эрнст. Христианство Востока и Запада в поисках зримого
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IV Латеранський собор на територіях, завойованих західними
християнами, заохочував практику підпорядкування кліриків і
мирян Східної Церкви владі латинських єпископів. Більше того,
останнім навіть дозволялося в окремих випадках створювати при
собі кафедри для вікарних єпископів східного обряду. Собор із
цього приводу визначав:
«Беручи до уваги той факт, що в багатьох місцях у тому самому місті й
одній і тій же єпархії проживають люди, що говорять різними мовами,
які при всій єдності у вірі мають різні обряди й звичаї, ми повеліваємо,
щоб єпископи таких міст і єпархій поставили відповідних людей, які
проводили б богослужіння згідно з обрядами і мовами і звершували
таїнства. Вони повинні також учити своїх вірних словом і прикладом.
Однак ми безумовно забороняємо, щоб у цих містах були різні єпископи. Такий організм був би подібний до монстра, так ніби одне тіло
має багато голів. Але якщо з якихось причин виникає нагальна потреба подібного, місцевий єпископ повинен розсудливо поставити своїм
вікарієм католицького прелата грецького обряду, що має бути йому
слухняним і підпорядкованим у всіх справах»127.

§ 2. Спроби досягнення церковної унії
між католиками і православними в XIII ст.
Прийняті IV Латеранським собором рішення виявилися запізнілими. У XIII ст. у світі складалися нові політичні умови. До цього
часу майже не залишилося територій, на яких значне за чисельностю східнохристиянське населення було б підпорядковане владі
латинських правителів та ієрархів. За таких умов метод залучення
східних християн в лоно Католицької Церкви через їхнє підпорядкування латинській ієрархії майже переставав бути результативним. І якщо на Півдні Італії він ще залишався актуальним, то різке
проявления единства. М., 2004. С. 56–57.
127 Там само.
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звуження меж держав хрестоносців на Близькому Сході, а потім і
повне зникнення цих утворень робили безглуздою колишню практику, засновану майже виключно на ініціативі державної влади латинських держав.
У Латинській Романії держави хрестоносців проіснували трохи довше, ніж на Близькому Сході, але були настільки слабкими й
крихкими утвореннями, що й тут не вдавалося досяггти значних
успіхів у справі з’єднання православних з Римським престолом.
Більше того, на Балканах і островах Егейського й Адріатичного
морів мав місце значний вплив на завойовників-латинян візантійської культури в цілому і грецької богослужбової традиції зокрема.
Венеціанці, що проживали на острові Крит, і франки з Ахейського
князівства (п-ів Пелопоннес) нерідко навіть переходили на східний обряд, за що останні в 1322 р. отримали особливе осудження
папи Римського Іоанна XXII128.
Територій, на яких православні християни проживали під владою латинян, ставало усе менше, і це знову й знову спонукувало
Католицьку Церкву шукати нові шляхи з’єднання східних християн із Римом. У нових політичних умовах Рим починає формувати нову стратегію залучення православних у лоно Католицької
Церкви. Поступово оформляються контури нової моделі — власне
уніатської, яка передбачає підпорядкування владі Римського папи
окремих Помісних Церков in corpore на чолі із власною ієрархією,
що безпосередньо визнавала б над собою юрисдикцію понтифіка,
уже безпосередньо не залежачи від латинської ієрархії. При цьому для всіх спроб укладення унії Риму з тією або іншою помісною
Церквою в XII ст. характерна одна неприхована закономірність:
основою для кожної із цих уній щораз виявляються політичні інтереси монарха, з яким (а не із церковною ієрархією!) Святий престол домовляється про підпорядкування Риму.
Однією з перших спроб реалізувати на практиці нову уніатську
модель стала політика Риму щодо Болгарії й Болгарської Церкви. Уже з 1200 р. з ініціативи Римської курії починається пошук
128 Карпов С. П. Латинская Романия. СПб., 2000. С. 30–33.
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контактів із главою відродженої наприкінці XII ст. Болгарської
держави царем Калояном. Останній пішов на переговори з папою
Інокентієм III заради отримання королівського титулу для себе й
Патріаршої гідності для архієпископа Тирновского, церковну незалежність якого відмовлялися визнати греки. Болгарські ієрархи,
що брали участь у переговорах з Римом, не мали жодної власної
позиції, а лише дотримувалисся побажань свого монарха. Після
коронації Калояна, яка відбулася в 1204 р., Болгарська Церква формально ввійшла в юрисдикцію папи Римського. При цьому Рим
задовольнився лише визнанням папської влади, не вимагаючи від
болгар на тім етапі навіть внесення змін у Символ віри129.
Однак до початку 1230-х рр. політична кон’юнктура на Балканах дуже змінилася: Болгарський цар Іоанн Асень II підкорив собі
значну частину Епірської держави, але так і не зміг приєднати до
своїх володінь Латинську імперію, чого він посилено прагнув. За
таких умов унія перестає бути потрібною Болгарському монархові,
і він в 1232 р. розриває зв’язки з Римом, відновлюючи спілкування
Болгарської Церкви із Православними Церквами Сходу130.
Подібний характер мала також спроба Риму нав’язати унію
Сербії. Уже на рубежі XII-XIII вв. Святий престол веде із сербськими правителями переговори про церковне підпорядкування Сербії владі папи Римського. Однак тоді в Римі не врахували нюансів
складних взаємин володарів Сербії з королями Угорщини, що претендували на їхні землі, тому унія131 так і не вдалася .
Знову до цього проекту сторони повернулися в середині 1220-х рр.
Переговори між великим жупаном Сербії Стефаном Неманичем
і папою Гонорієм III завершилися коронацією сербського правителя королівською короною, присланою йому Римським понтифіком. Зрозуміло, услід за цим кроком відбулося і підпорядкування
Сербської Церкви Римському престолу, імовірно, таке ж досить
129 Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское
средневековье. М., 2007. С. 149–150.
130 Там само. С. 155–156.
131 Там само. С. 143–147.
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формальне, як і в Болгарії. І в цьому випадку дослідники доходять
згоди у думці, що звернення Стефана до Риму було обумовлене
винятково міркуваннями політичної кон’юнктури: жупан хотів
отримати королівський титул і завдяки допомозі Папи убезпечити
себе від загрози вторгнення сусідніх католицьких держав. Однак і
цього разу зміна політичної ситуації на Балканах привела до зникнення в сербського монарха інтересу до контактів з Римом і ліквідації унії, що ледь намітилася в 1219 році: новостворена Сербська
Архієпископія отримала свою автокефалію від Нікейського Патріарха, про її залежність від Риму не могло бути й мови132.
Ще одним прикладом реалізації нової уніатської моделі стала
політика, що проводилася Римом у Сирії в 1230-х — 1240-х рр.
Незважаючи на те, що латинське Антиохійськое князівство проіснувало (хоча й у дуже обмеженому вигляді) до 2-ї половини XIII
ст., уже в 1230-х рр. тут замість колишніх спроб підкорити православних владі латинських єпископів вирішено було створити
автономну церковну організацію східного обряду, що перебуває в
унії з Римом. Відомо, що з подібнoю пропозицією Святий Престол
звертався до православного Патріарха Антиохійського Симеона
II, який, однак, відкинув можливість унії з Римом. Спадкоємець
Симеона — Давид — в 1240-х рр. у ході переговорів із представниками Римського папи виявив зацікавленість у союзі з Римом, але
укласти унію не встиг. Новий патріарх Антиохійський Євфимій I
відмовився визнати над собою верховенство Римського папи, за
що й був вигнаний хрестоносцями з Антиохії133.
Одним із ранніх епізодів, пов’язаних із прагненням Риму застосувати до православно-католицьких відносин нову уніатську
схему, стала спроба підкорити владі Римського папи Православну
Церкву на території Галицько-Волинського князівства у час правління князя Данила Романовича. Орієнтуючись на Захід у своєму
прагненні протистояти Орді й маючи на меті винятково політичні
132 Там само. С. 147–149.
133 Антиохийская Православная Церковь // Православная энциклопедия. Т. 2.
М., 2001. С. 501–529.
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цілі, князь Данило відгукнувся на заклик папи Римського Інокентія IV розпочати переговори про церковну унію в обмін на обіцянку організувати Хрестовий похід проти монголо-татар134.
Розпочаті в 1245 р. переговори привели в 1246 р. до формального поширення папської влади на ту частину Руської Церкви, що
була розташована на території Галицько-Волинського князівства.
Новостворена унія ґрунтувалася винятково на ініціативі самого
князя Данила, немає ніяких відомостей про те, що духовенство Західної Русі взяло хоч якусь участь в обговоренні питання про визнання папської влади. Булли, які Інокентій IV надсилав Данилові
Галицькому в 1246–1247 р.р., не містять ніяких вказівок на отримання Папою листів від західно-руського православного духовенства135. Виразна політична орієнтація на Володимиро-Суздальську
Русь митрополита Київського й всієї Русі Кирила, галичанина за
походженням, дозволяє думати, що, принаймні, серед частини
західноруського духовенства уніатська ініціатива Данила Галицького викликала невдоволення. Проте, досягнутий у ГалицькоВолинському князівстві успіх окрилив Інокентія IV настільки, що
в 1248 р. Папа двічі звертався з пропозицією прийняти унію до
князя Александра Ярославовича Невського136.
Папські булли, що були скеровані в Галицько-Волинську Русь в
1247 р., задовольняли ряд політичних побажань князя Данила. Зокрема, Папа взяв під свій захист володіння Галицько-Волинських
князів (як ті, якими вони володіли, так і ті, які змогли б придбати
в майбутньому). Він також схвалив намір Галицько-Волинського
князя повернути собі володіння, які зайняли інші князі, що не
підкоряються Риму. Нарешті, Інокентій IV заборонив лицарямхрестоносцям Тевтонського ордена яким-небудь способом здобувати землі у володіннях Галицько-Волинських князів. Таким чи134 Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. М., 1950.
С. 238–261.
135 Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское
средневековье. М., 2007. С. 200–201.
136 Там само. С. 199.
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ном, зближення з Римом Данилові вдалося використовувати для
того, щоб усталити своє положення стосовно західних сусідів, особливо — Тевтонського ордена137.
Але головної мети свого звертання до Папи Данило Галицький
так і не досяг: ніякої відчутної допомоги проти монголо-татар Інокентій IV князеві не надав. Лише в 1253 р. Папа знехотя декларував
Хрестовий похід проти Орди, закликавши для участі в ньому християн Польщі, Чехії, Моравії й ряду інших країн Європи, але чомусь
не лицарів Тевтонського ордена, які, здавалося, скоріше могли б
взяти участь у цьому поході. Оголошення такого Хрестового походу, по суті, було фікцією: Папа прекрасно знав, що жодна із країн,
до яких був звернений його заклик, на нього не відгукнеться через
внутрішні труднощі, що їх вони мали на той момент. Проте князь
Данило Романович не без вагань повірив Понтифіку й у знак союзу,
що укладався з Римом, восени 1253 р. коронувався в м. Дорогичині королівським вінцем, привезеним папським легатом Опізо138.
Посланець із Риму знову обіцяв не надто схильному вірити в
успіх Хрестового походу Галицько-Волинському князеві допомогу
від Понтифіка:
«Описа же прийде венець нося, обещаваяся, яко „омощь имети [ти] от
папы“; оному же одинако не хотящу, убеди его мати его, И Болеслав
и Семовит, и бояре лядьстии, рекуще: дабы приал [бы] венець, „а мы
ему на помощь противу поганым“»139.
137 Там само. С. 200.
138 Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская Русь второй половины XII–XIII вв. //
Галицко-Волынская летопись: Текст, комментарий, исследование. СПб.,
2005. С. 24–25.
139 Галицко-Волынская летопись // Галицко-Волынская летопись: Текст,
комментарий, исследование. СПб., 2005. С. 127. (Тим часом Опізо, [посол
папський] прийшов, несучи вінець [і] обіцяючи: „Ти матимеш поміч од папи“.
Але він, [Данило], все одно не хотів, та умовила його мати його [Анна], і
[князі лядські] Болеслав [Стидливий] та Сомовит, [син Кондрата], і бояри
лядські, кажучи: „Прийняв би ти вінець, а ми [готові] єсмо на підмогу
проти поганих“.) Пер. Л. Махновця. Жовтень. — 1982. — №7
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Прийняття королівської корони від папи Римського фактично
означало визнання Данилом своєї васальної залежності стосовно
Понтифіка. Одночасно коронація Данила Галицького супроводжувалася офіційним підтвердженням папської юрисдикції над тією
частиною Руської Церкви, що розташовувалася у володіннях князя (очевидно, саме заради цього Папа так наполегливо домагався від Данила згоди на коронацію, тоді як останній усіляко від неї
ухилявся)140. Галицько-Волинський літопис у зв’язку з коронацією
Данила відзначає:
«Он же венец от Бога приа, от церкве святых апостол и от стола святого Петра, и от отца своего папы Никентия, и от всех епископов своих.
Никентий бо кълняше тех хулящим веру греческую правоверную, и хотящю ему събор сътворити о правоверии и воединении церькви»141.

Як видно, літописцеві було відомо про намір Папи розширити масштаби унії, що організовувалася на Заході Русі, скликавши
із цього приводу спеціальний собор. Дійсно, у середині 1240-х рр.
Рим почав ряд кроків у напрямку організації переговорів про унію
з Нікейською імперією, які до 1254 р. завершилися опрацюванням
умов попередньої згоди142. У березні 1245 р. у листі Болгарському
цареві Коломану Асеню папа Римський писав про необхідність
скликання Вселенського Собору за участі грецького й болгарського духовенства для вирішення всіх спірних церковних питань143.
140 Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское
средневековье. М., 2007. С. 200–201, с. 202–203.
141 Галицко-Волынская летопись // Галицко-Волынская летопись: Текст,
комментарий, исследование. СПб., 2005. С. 127. (Він, отож, прийняв вінець
од Бога, од церкви Святих апостолів, від престолу святого Петра, і від
отця свого, папи [Ін]нокентія, і від усіх єпископів своїх. [Ін]нокентій же
проклинав тих, що хулили віру грецьку православну, і збирався він собор
учинити про істинну віру [і] про возз'єднання церкви.) Пер. Л. Махновця.
Жовтень. — 1982. — №7
142 Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское
средневековье. М., 2007. С. 204.
143 Там само. С. 201–202.
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Однак ніяких реальних заходів для організації допомоги Данилові Галицькому в боротьбі проти Орди папа Інокентій IV так і не
вжив. Більше того, ведучи переговори з Волинським князем, Папа
одночасно встановив зв’язки з монголо-татарами, яких намовляв
до прийняття католицизму144. Відомий своєю лютою й жорстокою
боротьбою з домом Гогенштауфенів, Інокентій IV вирізнявся відвертим політиканством і переслідував лише свої вузько егоїстичні
цілі. Не дивно, що Галицько-Волинський князь так і не зміг покластися на лукавого Понтифіка у своєму протистоянні з Ордою.
Англійський історик-медієвіст Стівен Рансімен дав Інокентію IV
досить несхвальну характеристику:
«Мало які Папи були настільки постійні, настільки невтомні й настільки відважні в бою за справу папства, але й мало які були настільки
неперебірливі в засобах, настільки віроломні й настільки наполегливі
в готовності використовувати духовну зброю в суєтних мирських цілях. Інокентій утихомирював світських правителів, але його методи не
робили честі ні йому, ні церкві, главою якої він був. Він був твердим і
безстрашним захисником папства, але папство заслуговувало шляхетнішого захисника»145.

Надалі, однак, Данило Галицький, так і не одержавши від
Папи реальної допомоги в боротьбі з монголо-татарами, пориває
з Римом. У відповідь Олександр IV, який замінив на папському
престолі Іннокентія IV, загрожує Хрестовим походом уже самому непокірливому князеві-«схизматикові» і навіть намагається
організувати нашестя лицарів Тевтонського ордена на західноруські землі, що, проте, закінчилося невдачею146.
144 Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь: конец XII — 1270 г.
Тексты, перевод, комментарии. М., 2002. С. 358.
145 Рансимен Стивен. Сицилийская вечерня: история Средиземноморья в XIII
веке. СПб., 2007. С. 49.
146 Котляр Н. Ф. Галицко-Волынская Русь второй половины XII — XIII вв. //
Галицко-Волынская летопись: Текст, комментарий, исследование. СПб.,
2005. С. 25.; Матузова В. И., Назарова Е. Л. Крестоносцы и Русь: конец XII —

[65]

Найбільш масштабним заходом у справі укладення церковної
унії став Ліонський собор 1274 р., на якому папством була розпочата спроба підкорити Риму Константинопольський Патріархат і
відроджену Візантію.
У 1261 р. Нікейський імператор Михаїл VIII Палеолог (1259–
1282 рр.) за допомогою генуезців вигнав латинян з Константинополя й відновив імперію ромеїв. Однак відновлена Палеологом
Візантія мало нагадувала ту велику державу, що існувала на її
місці до приходу хрестоносців. Положення реанімованої імперії
ромеїв і Михаїла VIII було вкрай важким. Зі сходу Візантію тіснили мусульмани, на заході, на Балканах, продовжували існувати ворожі Константинополю латинські князівства й Болгарська
держава. Останній латинський імператор Константинополя Балдуїн II де Куртене, що тікав на Захід, благав Папу і європейських
католицьких монархів допомогти йому повернути втрачений
престол. Папа Урбан IV відлучив від Церкви генуезців за їхній
зв’язок з Михаїлом VIII і закликає до нового хрестового походу
проти Константинополя. Виступити проти Візантії був не проти
король Сицилії Манфред Гогеншатуфен. Однак він незабаром загинув у боротьбі з Карлом Анжуйським, який захопив Неаполь
і Сицилію і запанував на Півдні Італії. Але Карл, ставши тестем
Балдуїна II, у свою чергу також почав готуватися до війни проти
греків147.
Усередині імперії ромеїв не було єдності, що ще більше ускладнювало її положення. Імператора Михаїла VIII багато греків вважали узурпатором: він вступив на імператорський престол, відсторонивши від нього й потім осліпивши Іоанна, малолітнього
сина імператора Феодора II Ласкаріса. Патріарх Константинопольський Арсеній був у числі тих, хто не бажав визнавати Михаїла VIII законним правителем, і останній через це відправив
1270 г. Тексты, перевод, комментарии. М., 2002. С. 369–371.
147 Детальніше про політичну ситуацію в Середземномор'ї у 2-й половині
XIII ст. див.: Рансимен Стивен. Сицилийская вечерня: история
Средиземноморья в XIII веке. СПб., 2007.
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його в заслання, що збільшило ремство в народі. На довершення
всього якийсь сліпий юнак назвав себе себе Іоанном Ласкарісом і
був проголошений імператором повсталими жителями Нікеї.
Прагнучи зміцнити своє становище, Михаїл VIII розпочав переговори з папою Урбаном IV, а потім — Климентом IV з питання про
з’єднання Константинопольської Церкви з Римом. Михаїл розраховував, що, визнавши владу папи Римського, він зможе уникнути
нападу Карла Анжуйського і нового Хрестового походу. Переговори не відразу привели до позитивних результатів, тому що обидва
Папи не довіряли імператорові. Крім того, Климент IV поставив перед Михаїлом VIII украй жорсткі умови. Папа вимагав: про віру не
розмірковувати, прийняти католицьке вчення про Filioque і опрісноки, принести разом із кліром і народом присягу в тому, що вони
визнають не лише верховну канонічну владу Папи в Церкві, але і
його право виступати арбітром у вiронавчальних суперечках148.
Григорій X (Тібальдо Вісконті), який вступив у 1271 р. на папський престол, поставився до пропозиції Михаїла Палеолога з великим інтересом. Кардинал Вісконті бував у Святій Землі і добре
вивчив політичну ситуацію на Сході. Як прихильник ідеї відвоювання Єрусалима у мусульман, він добре розумів, що в цій справі
набагато ефективнішим союзником може стати не ефемерна Латинська імперія, а Візантія — у випадку прийняття греками унії149.
Папа настільки був захоплений проектом нової унії, що навіть погоджувався передати грекам залишки Латинської імперії, які ще
збереглися.
Для вирішення питання про досягнення церковної єдності Григорій Х оголосив про скликання собору в Ліоні в 1274 р. У числі
умов возз’єднання він висунув визнання греками верховенства
папи Римського і прийняття Filioque та вчення про чистилище150.
148 Успенский Ф.И. История Византийской империи: XI–XV вв. Восточный
вопрос. М., 1997. С. 504.
149 Рансимен Стивен. Сицилийская вечерня: история Средиземноморья в XIII
веке. СПб., 2007. С. 189–190.
150 Лионские Соборы // Католическая энциклопедия. Т. 2. М., 2005. С.1664–1666.
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Одначе як церковна ієрархія на чолі з патріархом Константинопольським Іосифом, так і більшість населення імперії ромеїв
були настроєні різко негативно щодо єдності з латинянами, у яких
бачили своїх учорашніх ворогів. Імператор, якому активно допомагали францисканець грецького походження Іоанн Парастрон і
хартофілакс Іоанн Векк, так і не зміг переконати патріарха Іосифа і
більшість єпископів погодитися на з’єднання з Римською Церквою,
хоча й намагався представити затівку з унією у якнайвигіднішому
світлі, підкреслюючи, що залежність від Папи буде мати лише формальний характер. Патріарх розіслав єпископам окружне послання, у якому різко виступав проти з’єднання з католиками. Однак
Михаїл VIII натиснув на Іосифа: Патріархові було запропоновано
піти на деякий час у монастир з умовою, що у випадку, коли унія
не буде укладена, він знову займе Константинопольську кафедру, а
якщо з’єднання відбудеться, то він відмовиться від патріаршества.
Іосиф був змушений прийняти цю умову й пішов у монастир. Імператор відрядив на II Ліонський собор своїх представників, які
везли Папі грамоту, написану ієрархами, що скорилися Михаїлові VIII, нібито від імені всього грецького духовенства151. У грамоті
мова йшла про визнання папського верховенства, права апеляції
в Рим і обов’язковості поминання Римського понтифіка за богослужінням. Тема Filioque у грамоті не зачіпалася, але її передбачалося обговорити на майбутньому соборі152. Однак везли грамоту
посланці Михаїла, які не користувалися в Константинопольській
Церкві авторитетом: колишній патріарх Константинопольський
Герман III, митрополит Нікейський Феофан і кілька рядових священнослужителів153.
II Ліонський собор засідав з 7 травня по 17 липня 1274 р. У його
роботі, крім Папи Григорія Х, взяли участь 500 єпископів і 600 аба151 Успенский Ф.И. История Византийской империи: XI–XV вв. Восточный
вопрос. М., 1997. С. 513–515.
152 Рансимен Стивен. Сицилийская вечерня: история Средиземноморья в XIII
веке. СПб., 2007. С. 191.
153 Там само. С. 198.
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тів, у числі яких були найбільші католицькі богослови — Альберт
Великий і Бонавентура (Фома Аквінський помер по дорозі на собор). Усього відбулося 6 засідань собору. Посланці з Константинополя прибули в Ліон із запізненням — 4 червня, тому що по дорозі
на собор судно, на якому пливли греки, спіткала катастрофа, і частина учасників посольства загинула154.
Папа й учасники собору привітали грецьких представників, які
передали Понтифіку три послання: від імператора Михаїла, його
сина Андроніка і ряду православних ієрархів. У празник святих
апостолів Петра й Павла посли Михаїла Палеолога були присутні
на богослужінні, що частково відправлялося грецькою мовою за
участю грецьких єпископів-уніатів із Південної Італії. За богослужінням прозвучав Символ віри з Filioque, який також проспівали
посланці з Константинополя, за винятком митрополита Феофана,
що припинив проголошення Символу, щойно дійшли до вставки
Filioque155.
4-те засідання Ліонського собору, що проходило 6 липня, було
цілком присвячене питанню про об’єднання Східної й Західної
Церков, яке було в цей день оголошене офіційно. Ніяких дебатів
із питання про існуючі розбіжності між східними й західними
християнами на соборі не було. Папа Григорій Х відверто заявив
учасникам собору, що греки добровільно приходять у покору Римській Церкві й висловив із цього приводу радість. Були зачитані
адресовані Папі три листи з Константинополя в перекладі на латину. У них висловлювалася повна покірність Римському папі. Однак імператор у своєму посланні, заявляючи, що визнає Символ
віри Римської Церкви, просив Понтифіка дозволити грекам уживати колишній Символ віри без Filioque і зберегти східний обряд.
Великий логофет Георгій Акрополіт від імені імператора Михаїла
Палеолога приніс присягу в тому, що він відрікається від усякого
154 Там само. Успенский Ф.И. История Византийской империи: XI–XV вв.
Восточный вопрос. М., 1997. С. 513–515.
155 Рансимен Стивен. Сицилийская вечерня: история Средиземноморья в XIII
веке. СПб., 2007. С. 199.
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поділу з Римською Церквою й обіцяє непохитно зберігати її сповідання віри й визнавати її першість (правда, зроблене це було лише
усно, і ніякого документа, що підтверджував дану присягу, Папі не
вручили). Таку ж присягу від імені Константинопольської Церкви
дали представники духовенства, що були в числі послів від імператора, на чолі з колишнім патріархом Германом III і митрополитом
Нікейським Феофаном. На закінчення латиняни і греки проспівали «Тебе, Бога, хвалимо» і Символ віри латинською і грецькою мовами з додатком Filioque, після чого унія між Східною й Західною
Церквами була оголошена укладеною156.
Грецькі посли вернулися до Константинополя разом із посольством, що прибуло до Михаїла VIII від Папи Григорія Х. Імператор
був вельми задоволений підсумками Ліонського собору, тому що
Папа незабаром після укладення унії закликав до укладення миру
між Михаїлом Палеологом і Карлом Анжуйським. Однак ще належало ввести унію в Константинопольській Церкві. Патріарх Іосиф
був проголошений низверженим, на його місце був зведений Іоанн
Векк. За богослужінням було наказано поминати папу Григорія X
як верховного архієрея Вселенської Церкви157.
Але незважаючи на те, що імператор і його найближчі соратники прийняли унію, переважна більшість духовенства і мирян відмовилася піти за їхнім прикладом. Спроби схилити народ до унії
роз’ясненнями, угодами й обіцянками ні до чого не привели, і Михаїл VIII спробував вдатися до репресій, що також не дало результатів: греки категорично відмовлялися приймати унію158.
Про те, що вібувалося у Візантії, стало відомо в Римі, де виявили майже повну відсутність реалізму у погляді на проблему впровадження Ліонської унії. Папа Николай III надіслав у Констан156 Там само. Успенский Ф.И. История Византийской империи: XI–XV вв.
Восточный вопрос. М., 1997. С. 515–517. Рансимен Стивен. Сицилийская
вечерня: история Средиземноморье в XIII веке. СПб., 2007. С. 198–200.
157 Ф.И. История Византийской империи: XI–XV вв. Восточный вопрос. М.,
1997. С. 517.
158 Там само. С. 517–520.
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тинополь легатів, яким доручив забезпечити впровадження унії,
наполягаючи на читанні Символу віри з Filioque. Михаїл Палеолог
перед папськими легатами спробував представити справу так, начебто унія прийнята в Константинопольській Церкві, і проблеми
не існує. Імператор запевнив їх у своїй відданості папі й наказав
скласти від імені грецького духовенства грамоту з викладом католицького сповідання віри, нібито прийнятого Константинопольською Церквою. При цьому підписи єпископів на грамоті були
підроблені. Николай III настільки повірив імператорові Михаїлові,
що навіть уклав з ним таємний союз проти Карла Анжуйського159.
Але в 1281 р. на папський престол вступив Мартин IV, якого візантійському імператорові не вдалося ввести в оману. Розгніваний
неуспіхом унії й обманом греків, Понтифік вислав із Риму послів
Михаїла Палеолога й відлучив імператора від Церкви. У відповідь
Михаїл VIII заборонив поминати Папу при богослужінні, хоча
унії все-таки формально не зрікся. Карл Анжуйський, більше не
зв’язаний забороною Папи, почав війну з Михаїлом Палеологом,
але візантійський імператор узяв гору, за що папою Мартином IV
ще раз був відлучений від Церкви160.
Зі смертю Михаїла VIII в 1282 р. Ліонська унія у Візантії була
остаточно забута. Син і спадкоємець Михаїла Андронік II прийняв
сторону православних. У 1283 р. у Константинополі був скликаний
Собор, на якому засудили Filioque як головну помилку Католицької Церкви. Одночасно засудили й останніх прихильників Ліонської унії, у числі яких був низложений з Патріаршого престолу
Іоанн Векк, якого відправили у заслання. Всі храми, у яких колись
проводили богослужіння уніати, заново освячувались як осквернені єретиками161.
Сучасні католицькі автори бачать основні причини невдачі Ліонської унії в тому, що, укладаючи її, Римська Церква виступала з
позиції домінування й підпорядкування греків своїй твердій владі,
159 Там само. С. 519–521.
160 Там само. С. 522.
161 Там само. С. 527.

[71]

а також у відсутності богословської підготовки акту возз’єднання
Церков. Зокрема, Б. Рорберг відзначає із цього приводу:
«Фактично молитва 29 червня 1274 р. не була „об’єднавчою молитвою“ у дусі завіту Христа „щоб вони були єдине“ (Ін.17,11). Церемонія носила занадто однобічний латинско-римський відбиток… Зокрема, як
здається, цим діям не передувала достатня богословська рефлексія…
Якщо поставити першорядне питання, чи могла і яким чином могла
відбуватися в ході собору богословська дискусія й духовне подолання
тривалого розколу, то відповісти на нього, імовірно, можна так: цього
не відбулося в Ліоні, як це не відбулося й у минулі роки»162.

П

•

ідбиваючи підсумок сказаного про спроби укладення унії
між Римом і Православними Церквами в XIII ст., слід
зазначити, що в цей період опрацьовувана Римом модель приєднання православних до папського престолу
отримала свій подальший розвиток. Мова йшла вже не про підпорядкування окремих груп православних кліриків і мирян владі
єпископів латинського обряду за умови збереження східного обряду
(як у попередні часи), але про приєднання до Римської Церкви Помісних Православних Церков, що зберігають при цьому свій обряд.
Умовою возз’єднання в цьому випадку було, насамперед, визнання
ієрархією даних Церков верховенства Римського папи. Тобто Рим
наголошував на канонічній стороні питання, тоді як властиво богословський аспект (насамперед — проблема Filioque) опинився на
другому плані: про це або взагалі не було мови, або ж рішення відкладалося на майбутнє. Взагалі, в даний період часу ми не бачимо
якихось богословських дискусій, що передували б укладенню унії. Ще
одною характерною рисою всіх уній XIII ст. є вирішальна роль у
162 Roberg В. Das Zweite Konzil von Lion. Paderborn, 1990. S. 236. Цит за: Суттнер
Эрнст. Христианство Востока и Запада в поисках зримого проявления
единства. М., 2004. С. 77-78. (пер. авт.)
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їхньому укладенні монархів тих країн, на території яких знаходилися Помісні Православні Церкви, що приводилися до єдності з
Римом. При цьому в усіх випадках був присутній яскраво виражений політичний інтерес цих володарів до питання про унію з Римом, що давала їм на певному етапі вигоду зовнішньополітичного
порядку або дозволяла вирішувати внутрішні проблеми. Духовенство в укладенні цих уній практично не відігравало ніякої самостійної ролі. Окремі його представники ставали причетними до
досягнення єдності з Римом, підкоряючись волі свого монарха. Але
переважна більшість ієрархів, кліру та мирян залишалася настроєною негативно стосовно унії. У результаті, як тільки змінювалася
політична кон’юнктура, у всіх розглянутих випадках унія з Римом
відкидалася, і Церкви поверталися до єдності із Православним світом. Таким чином, уже до кінця XIII ст. у Римі могли переконатися
у вкрай слабкій ефективності застосовуваної в той час уніатської
моделі. Це з неминучістю підводило до висновку про необхідність
залучення до нових уніатських проектів не лише (і не стільки) монархів, але, насамперед, православного духовенства і, як наслідок,
до широкого соборного обговорення самого питання про унію, причому не лише в канонічному, але й у богословському аспекті.

§ 3. Флорентійська унія та її особливості
Уже до середини XIV ст. Візантійська імперія втратила всі свої володіння в Малій Азії, і турки-османи, витісняючи греків, почали
завоювання балканських територій імперії ромеїв. Колись велика
й могутня Візантія опинилася у вкрай важкому становищі. Сили
країни неухильно танули, і в боротьбі зі щораз могутнішими турками греки могли сподіватися лише на підтримку ззовні. У той же
час було очевидно, що звернення за допомогою до Заходу неминуче актуалізує питання про унію, на яку знову може реагувати
негативно не лише ієрархія Константинопольської Церкви, але й
значна частина населення імперії. І все ж таки, імператор Іоанн V
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Палеолог уже в 1369 р. прибув до Риму, де висловив покору Папі
й виголосив Римське визнання віри. Монарха підтримала частина знаті і деякі візантійські інтелектуали, близькі за духом до італійського ренесансного гуманізму, що зароджувався — носіїлатинофильских настроїв. Однак православне духовенство Візантії
опинилося осторонь від цієї акції імператора, що, таким чином, не
вийшла за межі його особистої ініціативи й не мала серйозних політичних та релігійних наслідків163.
У той же час Православна Церква аж ніяк не була настроєна
вороже стосовно ідеї відновлення церковної єдності, однак священноначаліє Константинопольського Патріархату при підході до
цього питання закономірно виходило із православного розуміння
проблеми. Не просте підпорядкування папській владі, але відновлення спілкування з Римською Церквою після всебічного обговорення всіх наявних розбіжностей і перешкод на шляху до єдності на Вселенському соборі за участі всіх східних патріархів і папи
Римського — ось проект, альтернативний унії, що був висунутий
колишнім імператором Іоанном Кантакузеном (ченцем Іоасафом)
у ході переговорів з папським легатом Павлом в 1367 р. Саме такої
точки зору на проблему відновлення церковної єдності дотримувалася більшість ієрархів Константинопольської Церкви на чолі з
Патріархом Філофеєм. При цьому грецькі єпископи були впевнені
в тому, що зуміють богословськи перемогти латинян і, довівши їм
неправомірність нововведень Західної Церкви, переконати відмовитися від них заради відновлення спілкування зі Східною Церквою. Як і слід було сподіватися, така пропозиція не зустріла розуміння в Римі: згода Папи на подібний собор була б рівнозначною
відмові від вчення про вищу папську владу в Церкві, уже на той
час цілком сформульованого в католицизмі164.

163 Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское
средневековье. М., 2007. С. 328–329.
164 Мейендорф И.  Ф. Флорентийский Собор: причины исторической неудачи
// Византийский временник. М., 1991. Т. 52. С. 86–89.
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У результаті, папство виявилося перед важким вибором. З одного боку, Рим не міг допустити реалізації плану Кантакузена: піти
на скликання собору, на якому на рівних зустрілися б латинські й
грецькі богослови — означало не лише поставити під сумнів авторитет Папи, але й піддатися ризику програти в богословській суперечці з візантійцями. У Римській курії погоджувалися на проведення собору, але мислили його зовсім в іншому ключі, ніж греки:
з погляду латинян, собор слід скликати лише для здійснення акту
приєднання «схизматиків»-греків до Римської Церкви — і не більше того. Але, з іншого боку, сумний досвід Ліонської унії вже переконливо довів, що греки не сприймають церковну єдність, яка досягається одним лише шляхом підпорядкування Риму, навіть коли
їх до цього примушують не лише обставини, але й своя державна
влада. Виходило замкнуте коло...
Розв’язати цю проблему в XIV ст. так і не вдалося: усередині
Католицької Церкви почалася «велика схизма», і в умовах відсутності єдності в самому католицькому світі піднімати питання про
об’єднання зі східними християнами виявилося безглуздям. До
теми відновлення спілкування між східними й західними християнами вдалося повернутися лише на початку XV ст., коли в Західній Церкві значно активізувалося соборне начало і ставилося
питання про визнання Вселенського собору вищою інстанцією в
питаннях віровчення. За таких обставин папа Мартин V дав згоду
на скликання собору за тією схемою, що пропонувала православна
сторона. У той же час, впродовж 1420-х — 1430-х рр. греки й латиняни не могли досягти згоди з питання про місце проведення собору: кожна зі сторін прагнула провести собор на своїй території.
А становище Візантії на той час стало критичним. До початку XV
ст від імперії залишалися лише малесенькі території: місто Константинополь із округою, кілька островів в Егейському й Мармуровому морях і невеликі області на півострові Пелопоннес. Імперія
ромеїв, яку тіснили турки-османи, опинилася на краю загибелі. У
такій критичній ситуації імператор Іоанн VIII Палеолог, переборовши опір єпископату Константинопольської Церкви, до серед[75]

ини 1430-х рр. наполіг на тому, щоб почати переговори з Римом
про унію на західній території. Висловлюючи готовність укласти
унію з Римським папою, греки мали перед собою ясну політичну
мету — одержання військової й фінансової допомоги з боку Римокатолицької Церкви та країн Заходу для протидії османському
завоюванню. У жовтні 1433 р. для визначення місця й умов проведень майбутнього собору від імені імператора Іоанна VIII і Патріарха Константинопольського Йосифа в Базель, на собор Католицької Церкви, відбула грецька делегація165.
Показово, що в її складі перебували переважно близькі до імператора особи, свідомо схильні до підпорядкування папській
владі заради політичної вигоди. Серед них був і настоятель придворного монастиря св. Димитрія в Константинополі Ісидор, майбутній митрополит Київський і всієї Русі. Важливо також відзначити, що учасником очікуваного собору Ісидор був призначений
як один із представників Східних патріархів, яким османські правителі заборонили брати безпосередню участь у соборі. Причому,
це призначення Ісидор отримав без узгодження даного питання з
патріархом Константинопольським, що викликало невдоволення
останнього. Даний факт також підтверджує, що Ісидор був одним із головних ініціаторів і організаторів унії, з самого початку
настроєним капітулянтськи щодо Риму й готовим піти на значні
релігійні поступки заради одержання політичного виграшу. Саме
така проуніатська позиція згодом вирішила призначення Ісидора
предстоятелем Руської Церкви, на чому наполіг імператор заради
підвищення статусу провідного організатора унії й забезпечення
контролю за Київською митрополією — найбільшою і найвпливовішою церковною структурою Константинопольського Патріархату166.
24 листопада 1437 р. Іоанн VIII особисто відбув до Італії для
зустрічі з папою Євгенієм IV і тим самим поклав початок пере165 Флоря Б. Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское
средневековье. М., 2007. С. 368–379.
166 Там само. С. 380.
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говорам про нову унію з Римом. Разом з імператором на собор,
який спочатку планували провести в Базелі, але потім вирішили
відкрити у Феррарі, вирушила представницька офіційна делегація.
У її складі був Патріарх Константинопольський Йосиф, 22 архієреї, численні клірики, імператорські чиновники та ін. З латинської
сторони в соборі брали участь папа Римський, 11 кардиналів і 150
єпископів. Соборні засідання відкрилися 9 квітня 1438 р. у Феррарі, пізніше, у лютому 1439 р., вони були перенесені у Флоренцію167.
Безумовно, що крім Ісидора серед грецьких ієрархів були й
інші, які ще до Ферраро-Флорентійського собору виявляли симпатію до католицизму і взагалі до західної культури, як, наприклад,
митрополит Віссаріон Нікейський або духівник імператора Іоанна
VIII — Григорій Мама, що згодом став уніатським патріархом Константинопольським. Але все-таки переважна більшість єпископату Константинопольських Церков пішла на укладення унії аж ніяк
не за своїм щирим, релігійно вмотивованим прагненням, розглядаючи з’єднання з Римською Церквою тільки як політично змушений компроміс. Найкрасномовніше про це свідчать два факти: відмова греків, що підписали унію, причащатися разом з латинянами
на врочистій месі з нагоди укладення унії й наступна відмова від
укладеної у Флоренції унії як самого Іоанна VIII, так і більшості
грецьких архієреїв, що раніше стали уніатами.
Звертає на себе увагу наступна деталь: перші труднощі, що виникли на Ферраро-Флорентійському соборі, були викликані протокольним питанням. Патріарх Йосиф і всі східні ієрархи, що прибули в Італію відмовилися цілувати пантофлю папи Євгенія IV, як
це було прийнято в католиків. Щоб зняти напругу, було вирішено,
що Патріарх поцілує Папу в щоку, єпископи — у щоку й у руку,
а інші учасники грецької делегації поклоняться Понтифіку. Як
видно, греки, що прибули на собор, зовсім не вважали себе вже
з’єднаними узами унії з Римом, навіть незважаючи на свою готовність піти на цей політично обумовлений компроміс. Багато хто
167 Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская
уния. М., 1994.
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з них очікував, що це може відбутися лише у випадку успішного
результату богословської дискусії з латинянами і знаходження тієї
загальної позиції, що дозволить відновити церковну єдність, порушену із часу Великого розколу 1054 р. Католики ж, навпроти, уже
в самому намірі східних взяти участь у соборі бачили підпорядкування папі Римському. Із цієї причини й жадали від греків зовнішнього вираження визнання папського верховенства в Церкві.
Про настрої обох сторін напередодні собору св. Марк Ефеський
писав:
«За велінням і потребою Христової Церкви прийнявши архієрейське
служіння, яке є вищим ніж моє достоїнство, і ніж сили, я пішов за Вселенським Патріархом і за Богоданним Царем і Самодержцем на Собор в Італії, не дивлячись ні на мою неміч, ні на складність і великість
справи, але сподіваючись на Бога й на спільних тих Предстателів, я
вірив, що все в нас буде добре, і ми зробимо щось велике й гідне нашої праці і надій. Але оскільки, прибувши туди, ми негайно з досвіду дізналися про ставлення до нас латинян, інше, ніж сподівалися, і
негайно нам довелося зневіритися в (благополучному) кінці; так що
хтось із нас, бачачи це, сказав іншому, що був поруч: “Навряд чи будуть готові змінити що-небудь із їхніх обрядів і вчення ці мужі, які настільки дають нам знати про їхню перевагу (над нашими обрядами й
вченням)»168.

Показово, що, навіть маючи гостру політичну потребу в укладенні унії, греки не прийняли її беззастережно й відразу, але почали з латинською стороною велику богословську дискусію з усіх
найважливіших питаннь, що розділяли православних і католиків.
Початок дебатам поклало обговорення питання про чистилище — тобто місце, де, відповідно з вченням Католицької Церкви,
168 Св. Марк, митрополит Ефесский. Изложение о том, каким образом он
принял архиерейское достоинство, и разъяснение о соборе, бывшем во
Флоренции. Текст цит. по: Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк
Эфесский и Флорентийская уния. М., 1994. С. 314–319.(пер. мій — А.А.)
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душі людей, що померли у мирі із Церквою і не зі смертними гріхами, що їх вчинили за життя, терплять тимчасові муки, після закінчення яких потрапляють у Царство Небесне. У той же час для
православного богослов’я подібне вчення було абсолютно чуже.
Основним опонентом латинян з питання про чистилище виступив св. Марк, митрополит Ефеський, який переконливо довів,
що святоотцівська традиція Давньої Церкви ніякого вчення про
чистилище не знала, і воно виникло на Заході порівняно недавно.
Однак, незважаючи на переконливість аргументації св. Марка, західні учасники собору відмовилися її визнати, і згоди між греками
і латинянами з питання про чистилище так і не було досягнуто.
Другим найважливішим пунктом богословської дискусії, що
розгорнулася на соборі, стало питання про допустимість внесення Filioque у Символ віри. Знову основним опонентом латинян
виступив св. Марк Ефеський. Цікаво зазначити: коли католицькі
богослови запропонували вважати цей додаток лише необхідним
поясненням, заявивши, що вчення про ісходження Духа Святого
від Бога-Сина іманентно містилося вже в первісному Символі віри,
навіть палкий прихильник унії митрополит Нікейський Віссаріон
із цим не погодився.
Після продовження соборних засідань на початку 1439 р. у Флоренції питання про ісходження Святого Духа знову опинилося в
центрі уваги учасників богословської дискусії. Було вирішено відмовитися від обговорення питання про можливість включення
Filioque у Символ віри. Замість цього учасники собору домовилися обмежитися обговоренням загального вчення про ісходження Святого Духа. В результаті в питанні Filioque між східними й
латинськими учасниками собору відбулося деяке зближення. Католики визнали, що Римська Церква знає лише одну причину ісходження Святого Духа, а Син отримує від Отця буття і владу ізводити Святого Духа й ізводить Його не від Себе, а від Того, від
Кого й Сам отримує буття.
У той же час св. Марк Ефеський представив на соборі богословський трактат «Свідчення про ісходження Святого Духа лише від
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Отчої іпостасі», у якому містилася сувора критика Filioque. Представники Католицької Церкви стверджували, що пропоноване
ними формулювання про ісходження Святого Духа «від Отця і
Сина» (вони обґрунтовували його посиланням на св. Максима Ісповідника) рівноцінне східному розумінню цього питання: «від
Отця через Сина». Але св. Марк рішуче заперечував проти ототожнення цих двох формул.
Проте навіть незначна поступка, зроблена латинськими учасниками собору на користь східної богословської традиції, спричинила різке невдоволення Папи Євгенія IV. Понтифік побачив у
компромісі з питання про ісходження Святого Духа применшення
авторитету Католицької Церкви і її вчення. Це стало причиною
того, що латиняни знову повернулися до колишньої жорсткої позиції з питання про Filioque і зажадали від східних визнання цього
додатку до Символу віри.
Лише брутальний тиск, вчинений на грецьких ієрархів, від яких
в ультимативній формі зажадали прийняти латинське вчення, став
причиною того, що вони 4 червня 1439 р. підписали формулу, яка
визнавала Filioque. У документі грецьких ієрархів відзначалося:
«Ми погоджуємося з вашим вченням і з вашим додатком у Символі,
зробленим на підставі святих Отців; ми укладаємо з вами унію й визнаємо, що Святий Дух ісходить від Отця і Сина як від одного єдиного
Начала і Причини»169.

Однак св. Марк Ефеський так і не підписав цю капітуляцію
греків перед латинським богослов’ям, залишившись вірним своїй
православній позиції.
Відвертий тиск на східних представників, вчинений папою Євгенієм IV, призвів до того, що в католицькому дусі були швидко
вирішені й інші питання, які були предметом богословської дискусії. Зокрема, незважаючи на рішучі заперечення з боку св. Мар169 Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская
уния. М., 1994. С. 229.

[80]

ка Ефеського, греків примусили прийняти вчення про чистилище,
що на Ферраро-Флорентійському соборі взагалі було проголошено
новим католицьким догматом. Грецькі представники були також
змушені визнати правомірність латинської практики служіння літургії на опрісноках і прийняти католицьке вчення про час пресуществлення Святих Дарів на літургії (не після молитви Епіклези
на словах «Преложив Духом Твоїм Святим», а після проголошення
слів Спасителя на Тайній вечері: «Приіміте, ядіте, сіє єсть Тіло
моє…» і «Пийте от нея всі, сія єсть Кров Моя…»). Нарешті, грецькі представники повинні були визнати католицьке вчення про
примат Римського папи в Церкві. Відповідно всі Східні патріархи
повинні були юрисдикційно підкоритися понтифіку, допустивши
його втручання в справи своїх Помісних Церков. Це рішення було
підписане всіма офіційними членами делегації за винятком св.
Марка Ефеського (патріарх Константинопольський Йосиф помер
перед тим).
5 липня 1439 р. Флорентійська унія була підписана. В Акті Флорентійської унії («Булла Laetentur coeli» Папи Євгенія IV) проголошувалося:
«Після того, як були наведені свідчення зі Св. Письма й безліч авторитетних думок зі свв. Учителів Східних і Західних, з яких одні кажуть,
що Дух Святий ісходить від Отця і Сина, а інші — що Він ісходить від
Отця через Сина; тим часом, як всі ці свідчення висловлюють ту ж
саму думку в різних виразах, греки засвідчили, що кажучи, що Святий Дух ісходить від Отця, вони не мають наміру виключати Сина, але
їм здавалося, як вони казали, що латиняни стверджували, що Святий
Дух ісходить від Отця й Сина, як від двох Начал і двох Ізводителів (eх
duabus spirationibus); з цієї-то причини вони ухилялися від того, щоб
говорити, що Св. Дух ісходить від Отця і Сина. Латиняни ж, (навпаки)
заявили, що кажучи, що Св. Дух ісходить від Отця і Сина, вони не мали
наміру ні виключати Отця, наче не визнаючи, що Він — Джерело й
Начало усього Божества, саме — Св. Духа; ні стверджувати, що ту
(властивість), що Дух Святий ісходить від Сина, Син не від Отця має;
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ні, нарешті, приймати два Начала або два Ізводителі; але вони стверджують, що є лише одне Начало і один Ізводитель, як вони завжди так
і стверджували. І оскільки із усього цього виникає та сама істина, всі
вони прийшли до тієї ж згоди і уклали із загальної згоди наступну святу
і богоугодну Унію.
Отже, в ім’я Святої Тройці, Отця і Сина і Святого Духа, зі схвалення цього святого Вселенськього Собору у Флоренції, ми визначаємо, що всім
християнам слід вірувати, прийняти й визнавати наступну істину віри:
що Святий Дух соприсносущний Отцю і Синові і має Своє буття та Свою
сутність разом від Отця й Сина, і що Він ісходить вічно від Обох, як від
одного Начала і від одного Ізводителя. Ми заявляємо, що вирази Вчителів і Отців, які стверджують, що Дух Святий ісходить від Отця через
Сина, слід розуміти в тому значенні, що Син також є Винуватцем, — як
кажуть греки, і що Він — Начало існування (principium subsistentiae)
Духа Святого, саме в тому ж смислі, як і Отець, — як кажуть латиняни.
І оскільки все, що має Отець, Сам Отець дав Своєму Єдинородному і
рожденному Синові, крім властивості бути Отцем, то й саму ту (властивість), що Дух Святий ісходить від Сина, Син присносущно має від
Отця, від Якого також є присносущно (aeternaliter) роджений. Ми заявляємо, до того ж, що “Filioque” є поясненням тих слів, і було додано
в Символі законно і розумно заради роз’яснення істини та з тієї причини, що тоді цього вимагала необхідність.
Ми також заявляємо, що Тіло Христове істинно відбувається в пшеничному хлібі, чи то безквасний чи квасний хліб, і священики повинні
звершувати саме Тіло Господнє на вівтарі, хоча кожний відповідно до
звичаю своєї Церкви — Західної або Східної.
Потім (ми визначаємо), що душі померлих з любов’ю до Бога, які істинно покаялися, [і померли]перш, ніж розплатилися гідними плодами покаяння за свої провини, повинні піддатися очищенню після
смерті очисними стражданнями (або “покараннями” — poenis); і для
того, щоб вони одержали полегшення у своїх стражданнях, їм при-
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носить користь допомога з боку живих, а саме — літургійна Жертва,
молитва, милостиня та інші справи благочестя, які вірні мають звичай
приносити за інших вірних, дотримуючись постанов Церкви.
(Далі ми визначаємо), що душі тих, які після хрещення аж ніяк не заплямували себе гріхами, а також ті, які після здійснення гріха очистили
його або в цьому житті, або після того, як вийшли з тіла, як про це було
сказано вище, відразу ж приймаються на небо і ясно споглядають Бога
в Трьох Особах; споглядають Таким, Яким Він є, проте, одні — більш
досконало, ніж інші, залежно від ступеня заслуг.
(Потім ми визначаємо), що душі тих, які вмирають у смертному грісі
або лише з первородним гріхом, негайно спускаються в пекло, щоб
страждати там, хоча й різними один від одного муками.
Потім ми визначаємо, що Святий Апостольський Престол і Римський
Понтифік має примат на всій земній кулі, і що цей Римський Понтифік
є Спадкоємцем блаженного Петра, Князя Апостолів, і істинним Вікарієм Христа, Главою всієї Церкви, Пастирем і Вчителем всіх християн,
і що Господь наш Іісус Христос в особі святого Петра дав йому повну
владу пасти, направляти і керувати всією Церквою, — як це також міститься в діяннях Вселенських Соборів і у святих канонах.
До того ж, ми відновляємо порядок, переданий у канонах, інших високоповажних Патріархів: щоб Константинопольський Патріарх був другим після Святішого Римського понтифіка, Александрійський — третім,
Антиохійський — четвертим і Ієрусалимський — п’ятим, при збереженні всіх їхніх прав і привілеїв»170.

По суті, це була повна капітуляція греків і вимушене визнання
ними всіх догматичних нововведень Католицької Церкви. Правда,
такий стан речей зберігався дуже недовго.
170 Акт Флорентийской унии 1439 г. Текст цит. по: Амвросий (Погодин),
архим.. Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. М., 1994. С. 304.
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Насамперед, Флорентійська унія була засуджена в Москві, куди
в березні 1441 р. прибув митрополит Ісидор, за його старання у
справі укладення унії возведений Папою Євгенієм IV у достоїнство
кардинала. Митрополит Ісидор за богослужінням в Успенському
соборі Кремля поминав не патріарха Константинопольського, а
папу Римського, а потім з амвона зачитав акт про укладення унії.
Митрополит передав великому князеві Московському Василію II
Васильовичу послання папи Євгенія IV, у якому понтифік закликав
властителя допомагати Ісидору в справі утвердження унії в Руській Церкві. Папі, а не Патріархові, як бувало колись, проспівали
многоліття. Але Руська Церква не пішла за своїм предстоятелемвідступником. Першим Ісидора викрив великий князь Василій,
який назвав його «єретиком і латинським звабником». Відмовившись прийняти від митрополита благословення, великий князь
Василій звелів взяти його під варту в Чудів монастир. Василій Васильович не випадково поводився настільки рішуче щодо унії: в
умовах, коли Імператор ромеїв відступив від Православ’я, великий князь Московський уперше відчув себе спадкоємцем православних царів і «єпископом зовнішніх справ Церкви». Так що саме
в акті відкидання Флорентійської унії в Москві слід вбачати джерела ідеї, що формується: «Москва — Третій Рим»171.
У Москву на Помісний Собор Руської Церкви для розгляду
справи митрополита Ісидора прибуло 6 єпископів: Єфрем Ростовський, Іона Рязанський, Варлаам Коломенський, Іов Сарайський,
Герасим Пермський і Авраамій Суздальський, а також представники чорного й білого духовенства. Собор розглянув флорентійське
визначення унії і визнав його
«єрессю, що суперечить Божественним правилам і Переданню».

Дивно, але для Православної Церкви саме цей малесенький Собор став за своїм значенням поряд з справжніми Вселенськими
171 Петрушко В.И. История Русской Церкви с древнейших времен до
установления Патриаршества. М., 2005. С. 160–164.
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Соборами, бо зберіг Істину Православ’я, тоді як його грандіозний
антипод — Ферраро-Флорентійський собор, що із самого початку
був організований як Вселенський, поповнив собою список невизнаних народом церковних лжесоборів, подібних до «Розбійницького», «Безглавого» та ін.172
Греки також незабаром зрозуміли, що дозволили втягнути себе
в захід, настільки ж ганебний, як і марний для Батьківщини — вимираючої Візантійської імперії (у цьому вони остаточно переконалися в дні штурму Константинополя турками, коли ніякої реальної допомоги від Заходу так і не дочекалися). Уже вертаючись
із собору на Батьківщину, багато грецьких ієрархів, що підписали
унію, висаджувалися на рідний берег зі словами гіркого каяття:
«Ми продали нашу віру, ми проміняли Православ’я... Хай відсічеться
рука, що підписала беззаконне визначення! Хай вирваний буде язик,
що вимовив згоду з латинянами!»

Народ здебільшого не приймав унію й проклинав її173.
Через рік після Московського Собору, в 1442 р., відбувся Собор у Єрусалимі, на якому патріархи: Александрійський, Антиохійський і Ієрусалимський, чиї представники брали участь у
Ферраро-Флорентійському соборі й підписали його діяння, тепер
слідом за руськими архієреями відкинули унію, назвавши собор,
що прийняв її, «брудним, антиканонічним і тиранічним». Східні
Патріархи оголосили про розрив спілкування з уніатом Митрофаном II Кізичеським, який в 1440 р. став патріархом Константинопольським. Нарешті, в 1450 р. діяння Ферраро-Флорентійського
собору були відкинуті і в Константинополі. Наступник Митрофана на Патріаршестві, Григорій III Мама був позбавлений сану і
підданий анафемі. Імператор Іоанн VIII незадовго до своєї кончини зрікся унії і помер православним. І хоча перед самим падінням
Константинополя останній візантійський імператор Костянтин XI
172 Там само.
173 Там само. С. 158.
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знову намагався нав’язати імперії, що вже вмирала, Флорентійську
унію, із цього також нічого не вийшло. Узяття візантійської столиці турками-османами в 1453 р. поставило крапку в питанні про
унію, яка була остаточно відкинута греками174.
Однак навіть не нехтування Флорентійською унією греками,
що відбулося незабаром після її укладення, стало справжнім провалом цієї нової спроби Риму підкорити собі Православну Церкву. Парадоксальним чином уже сам факт прийняття унії після соборного обговорення (яким би далеким від справжньої соборної
волі воно не було) і тривалої богословської дискусії, а не просте
підпорядкування Східних Церков папській владі свідчив, що греки залишаються на принципах православної екклезіології і навіть
змушують Рим прямувати цим же шляхом. Саме ця обставина робила унію на підставі рішень Ферраро-Флорентійського собору неможливою a priori.
Через півтора сторіччя після Ферраро-Флорентійського собору
цей момент буде усвідомлений католицькою стороною, і коли наприкінці XVI ст. буде підняте питання про укладення нової унії,
посттридентський католицизм, що зробив у боротьбі з Реформацією своїм знаменом цілковиту безкомпромісність, підготує новий
уніатський проект винятково на основі католицького розуміння
Церкви і папського примату в ній.

§ 4. Подальший розвиток моделі уніатства
в посттридентський період історії католицизму.
Брестська унія 1596 р.
Перша половина XVI століття позначилася в історії католицизму
найжорстокішою кризою, вершиною якої став рух Реформації, що
виник у Західній Європі як реакція на глибокий занепад духовного життя в Римській Церкві. Відповіддю папства на широке поши174 Иларион, епископ Венский и Австрийский. Ферраро-Флорентийский собор
и спор о Филиокве // Церковь и время. 2007. № 1 (38). С. 15–35.

[86]

рення реформаційного руху стала контрреформація — система реформ, заснованих, насамперед, на рішеннях Тридентського собору,
які дозволили католицизму обновитися й консолідуватися перед
викликами протестантизму.
Цей процес очищення й посилення католицизму відбувався,
головним чином, у період понтифікату Римських пап Пія V (15661572 рр.), Григорія XIII (1572-1585 рр.) і Сикста V (1585-1590 рр.).
У цей час радикально змінився характер діяльності Католицької
Церкви: із центру юрисдикції, яким Рим став у період середньовіччя і який реалізовувався, головним чином, у політичній і фіскальній сферах, Святий Престол трансформувався в справжній
структурний центр Католицької Церкви. На нього жорстко орієнтувалася вся пастирська й богословська активність католицизму:
відтепер саме з Риму жорстко регламентувалися всі процеси, що
відбувалися усередині помісних католицьких церков. Складовою
частиною нової системи римського централізму стала сувора уніфікація всіх сторін життя Католицької Церкви: богословської, літургічної, канонічної. Були відредаговані й уніфіковані всі католицькі
богослужбові книги, за єдиним планом почала будуватися місіонерська діяльність Католицької Церкви, єдині загальні принципи
були закладені в основу системи католицьких духовних шкіл. Нарешті, за Сикста V була радикально реорганізована Римська курія,
у якій Папа створив 15 постійно діючих конгрегацій, які очолювали
кардинали і які мали чітко окреслені функції та повноваження175.
Зрозуміло, що у нових умовах буття Католицької Церкви, які
склалися після Тридентського собору, не могла не зазнати істотних
змін і вироблена в попередній час модель уніатства. Закономірно,
що зміни в цьому випадку відбувалися у двох напрямках, сполучити які воєдино, втім, було досить складно: по-перше, уніатство
повинне було підсилити свою ефективність як інструмент прозелітизму, а по-друге, — вписатися в загальну картину посттридентського універсалізму.
175 Суттнер Эрнст. Христианство Востока и Запада в поисках зримого
проявления единства. М., 2004. С. 98–99.
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Природно було очікувати, що друга із зазначених тенденцій
буде переважати, принаймні, у період найінтенсивнішого впровадження в життя католицизму рішень Тридентського собору. Це
наочно продемонстрували нові постанови щодо християн грецької традиції, що все ще існували в 2-й половині XVI ст. існувати
в Південній Італії та на Сицилії. Із часу Флорентійської унії вони
мали право, на відміну від латинян з тих же областей, окормлятися в окремих єпископів східного обряду, також підлеглих Риму.
Але вже до середини 1560-х рр. автономія, що існувала в італогреків, була ліквідована згідно з духом тридентської реформи. В
1564 р. папа Пій IV у бреве «Romanus Pontifex» опублікував нові
канонічні розпорядження для греків-уніатів Італії, які в 1566 р. затвердив своєю буллою «Providentia Romani Pontificics» папа Пій V.
Із цього часу грецькі архієреї оголошувалися розкольниками й
лжеєпископами, яких слід було ув’язнювати й видавати Риму для
примусового визнання тридентських постанов. Клірики й миряни
східного обряду згідно з новими правилами цілковито підлягали
владі місцевих єпископів латинського обряду. Однак навіть за таких умов категорично заборонялося «communication in sacris» —
тобто спілкування в таїнствах між прихильниками латинського й
грецького обрядів. Греки-уніати парадоксальним чином втрачали
права вступити в євхаристійне спілкування навіть із єпископом
латинського обряду, якому підлягали юрисдикційно176.
Таким чином, в позиції Риму стосовно італійських католиків
грецького обряду вже можна бачити прояв нової, заснованої на
войовничому дусі посттридентського католицизму, тенденції, що
неминуче повинна була відбитися на подальшому формуванні
уніатської моделі. Відтепер уже не можна було очікувати від Риму
діалогу зі східними християнами, що проходив би на рівних, ґрунтуючись на соборному обговоренні проблеми досягнення церковної єдності. Яких би перекручувань при втіленні в життя не зазнала та екклезіологічна схема, що лежала в основі Флорентійської
унії, вона, слід визнати, була набагато ближчою до справжнього
176 Там само. С. 104–105.

[88]

пошуку єдності між Сходом і Заходом, ніж та, яка з неминучістю
приходила їй на зміну після Тридентського Собору. Тепер Рим, що
остаточно замкнувся у свідомості своєї самодостатності, не міг допустити ніякого соборного обговорення теми досягнення єдності
й наступного об’єднання помісних традицій. Нові екклезіологічні
принципи посттридентського католицизму вимагали визнання істинним лише одного шляху — римського. Всі інші християни, що
висловили намір вступити в спілкування з Римом, могли тепер
лише смиренно просити про приєднання до Римської Церкви як
єдино істинної. При цьому вони могли лише уповати, що в обмін
на виявлену покірність їм дозволять у вигляді папської милості
зберегти свій традиційний обряд (втім, ледве терпимий як прикра
поступка в умовах нового централізму й універсалізму).
Ще однією характерною рисою розвитку уніатської схеми в зазначений період стало повернення до колишнього способу досягнення
домовленостей про укладення унії — за допомогою прийняття угод
(найчастіше — таємних) з окремими монархами або нечисленними
за складом групами інших впливових осіб, у тому числі — окремими церковними ієрархами. При цьому останні аж ніяк не виражали
голосу всього церковного народу, від імені якого виступали, а були
лише носіями своїх досить вузьких і виразно помітних корпоративних інтересів. Проте, Рим готовий був укладати з ними приватні домовленості, тому що в умовах нової екклезіологічної свідомості, виробленої католицизмом у період контрреформації, він уже зовсім не
був зацікавлений у тому, щоб в основі нових уній лежав принцип
соборності (чи хоча б його зовнішня імітація). У нових умовах папство, що стало прагматичнішим і реалістичним, не прагнуло вести
переговори про глобальну унію з Римом всієї Східної Церкви або навіть окремих Помісних Церков. Прилюдному обговоренню проекту
унії посттридентський католицизм із очевидністю надавав перевагу укладенню таємних угод з єпископатом. Це, по-перше, виглядало
більш практичним, а по-друге, повністю відповідало екклезіологічним принципам католицизму епохи контрреформації, які асоціювали Церкву переважно з єпископатом і відводили не лише мирянам,
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але навіть і іншим клірикам роль безсловесного стада, зобов’язаного
сліпо іти слідом за своїми ієрархами і пасивно приймати будь-яке
їхнє рішення.
Схожий підхід до уніатської моделі в Римі виявився вже в діяльності Папи Григорія XIII, що через єзуїта Антонія Поссевіна намагався ініціювати переговори про унію із царем Іоанном Грозним у
Росії, а також сподівався переконати укласти унію з Римом патріарха Константинопольського Ієремію II Траноса. У руслі нового розуміння уніатської моделі також лежала й така ініціатива цього Понтифіка, як створення в 1576 р. грецької колегії св. Афанасія в Римі,
покликаної вирішувати, насамперед, завдання католицького прозелітизму. У ще більшій мірі зміни в уніональній стратегії Римської
курії, що настали після Тридентського Собору, знайшли свій вияв в
обставинах підготовки й укладення нової масштабної унії — Брестської, проголошеної в 1595–1596 р.
Брестська унія виникла в історичних умовах, цілком відмінних від
тих, які зумовили укладення Флорентійської унії, поштовхом до якої
стала критична зовнішньополітична ситуація у вмираючій Візантії.
Брестська унія, навпаки, стала, наслідком розвитку гостро кризового
стану усередині православної Київської митрополії. Проте, політичний фактор і в цьому випадку також зіграв значну, хоча й не визначальну роль: прагнучи забезпечити внутрішню стабільність держави
за рахунок релігійної уніфікації населення Речі Посполитої, король
Сигізмунд III надав Брестській унії багатосторонню підтримку.
Поновлення католицької експансії на землях Західної Русі наприкінці XVI ст. (її 1-й етап мав місце після Ферраро-Флорентійської
унії й завершився без будь-якого помітного успіху на початку XVI
ст.) було наслідком підвищення загальної активності католицизму в
період Контрреформації, у тому числі — у сфері прозелітизму. Головним натхненником і організатором прозелітичної діяльності католиків в 2-й половині XVI ст. стає Орден єзуїтів. Програмним документом у справі організації католицького наступу на православних
Речі Посполитої стала книга «Про єдність Церкви Божої», написана знаним проповідником-єзуїтом Петром Скаргою, який згодом
[90]

відіграв значну роль у справі підготовки і укладення Брестської унії.
Активною проповіддю, а в ще більшому ступені — створенням високоефективної мережі навчальних закладів і інтенсивною соціальноблагодійною діяльністю єзуїти незабаром після своєї появи в Польщі й Литві зуміли залучити в лоно Римо-католицької Церкви безліч
протестантів, а потім взялися за навернення православних русинів.
Навчання в єзуїтських школах здавалося привабливим для
православної знаті: тут не примушували до зміни віри й не вимагали плати за навчання, яке було організоване на найвищому
професійному рівні. Саме завдяки школам єзуїтів у найкоротший
термін практично вся молода православна шляхта була на рубежі
XVI — XVII ст.ст. навернена до католицизму, причому без усякого
насильства — одною лише силою красномовства педагогів-єзуїтів.
Вплив єзуїтських шкіл на юних русинів був великим не лише тому,
що учні потрапляли в ці школи у вразливому віці, але й тому, що
на той час еліта православного суспільства багато в чому вже втратила відданість своїй традиційній культурі й була орієнтована на
західні цінності. Найважливішою складовою частиною цієї культури була Церква: відхід від рідної культури означав і одночасний
відхід від Церкви.
Явище масового переходу православної шляхетської молоді
в католицизм спонукує розглядати проблеми релігійного життя
часу Брестської унії на тлі значних культурних зрушень, що відбулися в ту епоху в західноруському суспільстві. Якщо в останні десятиліття XVI ст. православна руська знать Польсько-Литовської
держави ще відстоювала свою національну й релігійну ідентичність, то вже до початку XVII ст. більша частина руської шляхти, за
винятком останніх представників старшого покоління, визнавала
католицизм і ідентифікувала себе з поляками. Лише деякі сучасники розуміли, чим Православній Церкві загрожує втрата багатої,
найбільш освіченої й впливової частини віруючих; особливо тієї,
яка мала політичну владу, що було вельми актуально в умовах держави, у якій панівною конфесією був католицизм. Серед деяких,
хто бив тривогу із цього приводу, був знаменитий московський
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емігрант князь Андрій Курбський. Дієвим засобом, здатним призупинити відтік православної знаті в латинство, могло стати відновлення традиційної православної культури русинів Речі Посполитої — для того, щоб вона могла йти в ногу із західною культурою
й тим самим протистояти їй на всіх рівнях соціального й культурного життя. Католицькі й деякі світські історики нерідко приписують аналогічні думки західноруським єпископам кінця XVI ст.,
вказуючи на них як на спонукальні мотиви унії177. Але насправді це
є далеким від дійсності: більшості єпископів-феодалів були абсолютно чужі духовні інтереси.
В 1580 — 1590-х рр. тиск католиків на православних русинів
Речі Посполитої значно зріс і часом набирав форми відкритого гоніння. Зокрема, православний Собор 1590 р. висловлював заклопотаність тим, що
«на Церкву Святу Східну „пренагабаніє“ і часті гоніння…находять»178.

Навіть такий прихильник унії, як Іпатій Потій, у листі до князя
Острозького в 1595 р. ремствував на утиски, що їх чинили православним русинам католики:
«На конецъ и церемонѣй церковныхъ забороняютъ пораднѣ отправовати: о чомъ быхъ много до Вашей милости мѣлъ писати, щто ся въ
моей епископии Берестейской дѣетъ, якое утяжѣнье терпятъ хрестияне въ некоторыхъ мѣстахъ»179.
177 Наприклад: Великий А. З лiтопису християнської України. Т. 1-6. Львiв,
1998—2000. Т. 7–9. Рим, 1975–1977; Гудзяк Б. Криза i реформа: Київська
митрополiя, Царгородський патрiархат i генеза Берестейської унiї. Львiв,
2000; Дмитриев М. В., Флоря Б. Н., Яковенко С. Г. Брестская уния 1596 г.
и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце
XVI-первой половине XVII в. Ч. 1: Брестская уния 1596 г.: Исторические
причины. М., 1996; Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: Генезис
Брестской церковной унии, 1595-1596. М., 2003; Iсторiя релiгiї в Українi.
Т. 4: Католицизм. / Ред. П. Яроцького Київ, 2001 и др.
178 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 25.
179 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 63.
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Новий наступ католиків на Православну Церкву в Речі Посполитій відбувався на тлі кризової ситуації, що склалася в Київській
митрополії до середини і 2-ї половини XVI ст. Її гостро критичний стан був обумовлений, насамперед, вкрай важкими умовами
існування Православної Церкви в Польсько-Литовській державі,
де пануючим віросповіданням був католицизм. Влада Речі Посполитої не лише не надавала підтримки Православній Церкві (на
відміну від Католицької), але й широко використовувала матеріальні ресурси Київської митрополії у своїх інтересах. Королівська
адміністрація, зловживаючи правом т. зв. «світського патронату»,
активно втручалася в церковне життя: король-католик привласнив собі право надання православних єпископських кафедр і настоятельських посад у найбільших монастирях, розглядаючи їх як
свою власність. Церковні посади при цьому, як правило, надавалися королями за вірну службу представникам православної знаті,
з яких рідко хто виявлявся придатним до служіння в Церкві: здебільшого це були люди малоосвічені та, що ще гірше, такі, що не
виявляли ніякого інтересу до духовного життя, байдужі до потреб
Православної Церкви. На отримані церковні посади вони дивилися лише як на джерела доходів, що їх одержували за рахунок церковних земель і маєтків. Нерідко король просто продавав кафедри
й монастирі особам, що надавали йому фінансову допомогу.
Із середини XVI ст. навіть митрополича кафедра не становила винятку, якщо король вирішував нагородити за вірну службу
кого-небудь зі своїх придворних. Так, наприклад, при Сигізмунді II Августі був поставлений на митрополію Стефан Бількевич,
«королівський скарбник і ключник». Спочатку Бількевич одержав
від короля в управління віленський Свято-Троїцький монастир.
Називаючись його настоятелем, Стефан, проте, не вважав за потрібне приймати чернечий постриг і священний сан. Потім, ще за
життя Київського митрополита Макарія II, Стефан виклопотав у
короля указ про своє призначення на митрополію. Коли в 1555 р.
Макарій II умер, Бількевич, мирянин, вступив в управління Київською митрополією. Лише через півроку Стефан прийняв черне[93]

цтво з іменем Сильвестр. Вельможа, що став митрополитом, був
зовсім непридатний до первосвятительского служіння: в історію
Сильвестр увійшов як ієрарх, заклопотаний лише наживанням
грошей і нових земельних володінь. За десять років його митрополичого правління Православна Церква Західної Русі ще більше
занепала180.
Мало чим відрізнялися від митрополита й інші архієреї того
часу. Одним з найбільш яскравих прикладів найглибшої духовноморальної кризи, що вразила ієрархію Православної Церкви Західної Русі, став епізод, пов’язаний з Володимир-Волинською кафедрою. В 1565 р. після смерті єпископа Йосифа король Сигізмунд
II Август подарував її одночасно двом претендентам: шляхтичевімирянинові Іванові Борзобогатому-Красненському і єпископові
Холмському Феодосію Лозовському. Борзобогатий першим одержав грамоту на володіння Владимирською й Брестською єпархією,
прибув у Володимир-Волинський і ввійшов в управління єпархією,
після чого виїхав з міста, залишивши свого сина Василія керувати
церковними справами. Єпископ Феодосій, щоб, у свою чергу, зайняти кафедру, підступив до Володимир-Волинського на чолі величезного збройного загону (300 піхотинців, 200 кавалеристів і 9
гармат). Феодосій заволодів містом штурмом, у ході якого загинула велика кількість людей з обох сторін. Згодом Феодосій Лозовський відзначився й багатьма іншими непривабливими діяннями:
він силою віднімав у своїх сусідів-поміщиків маєтки, що сподобалися йому, захоплював людей у заручники на дорогах і вимагав з
них викуп за звільнення, тощо181.
Багато вельможних осіб, одержавши від короля кафедру в нагороду за службу, не бажали приймати чернецтво й священний сан
і продовжували вести спосіб життя, типовий для магнатів і шлях180 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн. 5. М., 1996.
С. 188–191.
181 Левицкий Д. Извлечения из документов, относящихся ко времени
епископов Владимиро-Волынских Иоанна Борзобогатого-Красненского и
Феодосия Лазовского (1563-1565) // Волынские епархиальные ведомости.
1872. № 6–7.
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ти. Так, наприклад, пан Андрій Русин-Берестецький, якому король
Сигізмунд II Август подарував Турово-Пінську єпархію, цілих 4
роки, до самої своєї смерті, правив єпархією, так і не прийнявши
ні сану, ні чернецтва. Супротивник Феодосія Лозовського — Іван
Борзобогатий, якого король замість втраченої ним ВолодимирВолинської єпархії «утішив» даруванням Луцької кафедри, теж
кілька років продовжував залишатися світською особою. Лише під
загрозою відібрання єпархії він прийняв постриг і рукоположення,
але далі жив зі своєю дружиною й взагалі поводився вкрай зухвало.
Він, наприклад, придумав такий спосіб збільшити свої прибутки:
зачинив і опечатав всі 7 православних храмів Луцька, щоб народ
звертався за требами лише в його кафедральний собор. Оскільки
Борзобогатий мав величезну сім’ю, розкрадання церковних земель
і маєтків Луцької єпархії набуло при ньому колосальних розмірів:
сини єпископа одержували у вічне володіння церковні маєтки й
грошові подарунки, дочки й зяті — придане за рахунок володінь
єпископської кафедри. Діти єпископа роз’їжджали по єпархії й оббирали храми й монастирі, вивозячи з них ікони, начиння, дзвони й книги. В одному з бідних монастирів архієрейські сини, не
знайшовши чим поживитися, розібрали дерев’яні будинки келій,
які перевезли у свій маєток і там пустили на дрова. Після кончини
Борзобогатого виявилося, що його невістка й онуки привласнили
собі всю архієрейську ризницю з начинням і облаченнями, документи на церковні маєтки, напрестольне Євангеліє, єпископський
хрест та ін.182
У 2-й половині XVI ст. нерідко траплялися випадки, коли архієреї на чолі військових загонів чинили збройні пограбування
монастирів і маєтків, набіги на цілі міста. Подібними «подвигами» особливо відрізнявся єпископ Луцький Кирило Терлецький,
що згодом став одним з головних організаторів Брестської унії.
Так, наприклад, маючи намір повернути до складу єпархіальних
володінь замок Жабче, привласнений сімейством Борзобогатого,
182 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн. 5. М., 1996.
С. 247–249.
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Терлецький за допомогою збройного загону взяв його штурмом і
піддав жорстокому розграбуванню, у ході якого значна кількість
людей загинула або постраждала від насильства. За його наказом
відбувалися розбійні напади на маєтки й грабежі на дорогах, під
час яких також мали місце вбивства й каліцтва людей. Терлецький, що походив з небагатої шляхетської сім’ї, ставши єпископом,
набув звичку до розкоші. Документи підтверджують, що Луцький єпископ подібно до польських магнатів утримував при собі
величезний штат слуг і збройну охорону (включаючи артилерію).
Усього лише за два роки до Брестського собору 1594 р. у суді слухалася справа в обвинуваченні Кирила Терлецького в зґвалтуванні
дівчини-селянки183.
Взагалі напередодні укладення Брестської унії особисте життя більшості представників вищого православного духовенства в
Речі Посполитій виглядало вкрай аморально: попри чернече звання вони жили із дружинами або наложницями, робили інші негожі вчинки. В 1585 р. православна шляхта Галичини направила
митрополитові Онисифору Дєвочці грамоту, у якій дорікала свому
первоієрарху за бездіяльність і небажання навести порядок у церковному житті. Православна Галицька знать обурювалася із приводу аморвльності вищого духовенства Київської митрополії:
«Въ монастырѣхъ честныхъ вмѣсто игуменовъ и братьи, игумены съ
жонами и съ дѣтьми живутъ, и церквами святыми владѣютъ и радятъ;
съ крестовъ великихъ малые чинятъ, и съ того, што было Богу къ чти
и къ хвалѣ подано, съ того святокрадьство учинено, и собѣ поясы, и
ложки, и сосуды злочестивые къ своимъ похотямъ направуютъ, и зъ
ризъ Саяны, съ патрахилевъ Брамы»184.

Члени Львівського братства в посланні до Патріарха Константинопольського Ієремії II у лютому 1592 р. повідомляли про те, що,
183 Левицкий О. Кирилл Терлецкий, епископ Луцкий и Острожский //
Памятники русской старины в Западных губерниях. Т. 8. СПб., 1885.
184 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 3. СПб., 1848. № 146.
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зневажаючи чернечу обітницю безшлюбності, живуть із дружинами єпископи Холмський, Пінський і Перемиський185.
Причини духовно-морального занепаду єпископату Київської
митрополії криються, насамперед, у тому, що майже всі архієреї західноруських єпархій були знатними шляхтичами за походженням,
учорашніми придворними, військовими або чиновниками. Більшість із них ставали єпископами випадково, у нагороду за службу
королю. Багато хто зовсім не уявляв собі, що таке чернече й взагалі
церковне життя. Розрив між ієрархією й народом був величезним.
При цьому на всій гігантській території Західної Русі було всього 8
єпископів, які, природно, відчували себе дуже вузькою елітою. Багато хто перебував у тісному контакті і навіть у родинних зв’язках
з католиками. Західна культура, аристократичне коло спілкування, бажання прилучитися до вищого суспільства Речі Посполитої,
одержати місця в Сенаті подібно до католицьких єпископів — все
це вабило архієреїв-шляхтичів, які мало дбали про благо Православної Церкви. Наростанню кризових явищ у Київській митрополії також сприяла і її майже повна ізоляція від іншого православного світу: юрисдикційна залежність від Константинопольського
Патріархату мала переважно формальний характер, а зв’язки з
іншими Помісними Православними Церквами були значно ослаблені. При цьому на найтяжчу внутрішню кризу, що вразила Київську Церкву в 2-й половині XVI ст., наклалися і такі обтяжливі
фактори, як пропаганда протестантизму, а потім — новий наступ
католицизму, що значно активізувався на хвилі Контрреформації
за допомогою єзуїтів.
Ґрунт для унії, таким чином, поволі підготовлявся внутрішнім
розкладанням ієрархії Київської митрополії. У той же час серцевина Православної Церкви в Речі Посполитій залишалася цілком
життєздатною. Тут продовжували існувати монастирі із ченцями,
що жили високодуховним життям, численні парафії з гідними кліриками, глибоковіруючі миряни. Але вище духовенство стояло, по
суті, поза народом церковним, поза справжнім церковним життям,
185 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 33.
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було зовсім чуже для них. Цей розрив був дуже небезпечний, тому
що порушувалася монолітність повноти церковної, якої не може
бути без єдності ієрархії й вірних-мирян.
Морально розкладений єпископат православної Київської митрополії, по суті, перестав виконувати те служіння, на яке був поставлений у Церкві. В 1560–1580 рр. православна ієрархія в західноруських землях не зробила майже нічого для того, щоб подолати
кризу і привести церковне життя до нормального стану. Моральна
неспроможність вищого духовенства і його нездатність належним
чином духовно опікуватися православною паствою в Речі Посполитій виклика7ли все більше невдоволення народу церковного, що
призвело до значної активізації православних братств і впливових
мирян із середовища православної магнатерії та шляхти. В умовах,
коли корумпований єпископат не піклувався про церковне життя, турботу про нього прийняли на себе, насамперед, православні
братства і знатні миряни. Спочатку братства не виходили за рамки
підтримки благочиння в тому чи іншому храмі й були переважно
парафіяльними структурами. Але з наростанням кризи в Київській
митрополії братства все частіше починають займатися відкриттям
шкіл, закладом друкарень, лікарень і богаділень. В 2-й половині
XVI ст. православні братства стають найбільшими духовними центрами Західної Русі, головним осередком церковного життя, яке
до кінця XVI ст. значно пожвавлюється, насамперед, завдяки активності мирян, що було особливо важливо в умовах розширення
протестантського й католицького прозелітизму серед русинів Речі
Посполитої.
Однак посилення активності мирян неминуче породжувало конфлікт між ними та єпископатом. В активізації діяльності братств
єпископи вбачали замах на свої права. Не бажаючи визнавати власну духовно-моральну неспроможність, західноруські православні
ієрархи виправдовували свою ворожість до братств, звинувачуючи
їх у прихильності до ідей протестантизму. Навряд чи подібні докори були справедливими: братства в цілому не виходили за межі,
встановлені канонами Православної Церкви. Їхнє небажання зале[98]

жати від морально негідних ієрархів було цілком зрозумілим. Проте, братчики не відкидали церковну ієрархію в цілому, як це робили
протестанти. Найбільші братства наполягали лише на одержанні
ставропігії — тобто прямого (минаючи свого місцевого архієрея)
підпорядкування патріархові Константинопольському.
Цілком закономірно, що через вкрай низький духовноморальний рівень вищого духовенства Київської митрополії
Константинопольські патріархи захищають братства і наділяють
їх великими правами. Зокрема, найголовніші братства — Львівське й Віленське — одержують право ставропігії і виводяться з
підпорядкування своїм архієреям, що викликає обурення останніх. Братства навіть отримують право контролювати поведінку
архієреїв Київської митрополії, і це стає причиною ще більшого
загострення протистояння між братчиками та ієрархами. Роздратування, викликане діяльністю братств, і заступництво за них з
боку Патріарха значно сприяли розвитку уніатських настроїв серед вищого православного духовенства Речі Посполитої. У той же
час у загостреній реакції єпископату на посилення ролі братств у
церковному житті Київської митрополії можна вбачати прояв не
одного лише невдоволення обмеженням власного свавілля, але й
переконання в неприпустимості участі мирян у справах Церкви,
яке сформувалося під впливом католицької екклезіології.
Патріарх Ієремія II Транос не лише надав протекцію православним братствам Західної Русі. Це був перший Патріарх Константинопольський, який в 1588–1590 рр. особисто відвідав Київську митрополію, що перебувала в його юрисдикції, і, на відміну від своїх
попередників, що лише формально були її верховними Первоієрархами, рішуче зайнявся наведенням порядку в справах церковних. На жаль, Ієремія II за настільки короткий проміжок часу не
встиг цілком адекватно оцінити обстановку, що склалася в Православній Церкві Речі Посполитої (крім усього іншого, його обмежував і мовний бар’єр). Проте, Патріарх зайняв сторону Львівського братства в його конфлікті з місцевим єпископом — Гедеоном
Балабаном, затвердивши ставропігію братства. Крім Львівського
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аналогічний привілей одержало й Віленське братство. Однак цим
рішуче адміністрування Патріарха справами Київської митрополії не обмежилося: він змістив з кафедри за обвинуваченням у
двоєженстві митрополита Онисифора Дєвочку, замінивши його
Михаїлом Рогозою, і скинув ряд інших кліриків, поставлених з порушенням канонів. Ієремія II також поставив єпископа Луцького
та Острозького Кирила Терлецького Патріаршим екзархом у Речі
Посполитій, а єпископа Владимирського та Брестського Мелетія
Хрептовича-Богуринського — прототронієм, тобто ієрархом, першим по честі після митрополита Київського і Галицького. Останні
два призначення можна розцінити як прояв недовіри до недостойних архієреїв Київської митрополії. Патріарх, призначаючи екзарха та прототронія, напевно, намагався перешкодити концентрації
влади в руках одного лише митрополита і створити подобу колегіального органу управління Київською митрополією186.
Приїзд Ієремії II викликав у православного єпископату Речі Посполитої величезне роздратування, однак Патріарх все-таки не зміг
своїми діями радикально змінити на краще ситуацію в Київській
митрополії. Ієремія не був ознайомлений з реаліями церковного
життя в Речі Посполитій, діяв лише з подачі і за порадою інших
осіб, із цієї причини більшість недостойних єпископів та інших священнослужителів залишилися на своїх місцях, але при цьому вони
були налякані й роздратовані розпочатими Патріархом заходами.
Впровадження Ієремією у Київській митрополії посад екзарха й
прототронія викликало невдоволення нового митрополита Михаїла Рогози і ревнощі архієреїв, які не удостоїлися нових титулів.
Побоювання можливого повторення в майбутньому Патріаршого
візиту в межі Західної Русі і його активного адміністрування в Київській митрополії спонукало православних єпископів задуматися
про унію як про засіб уникнення відповідальності за свою негідну поведінку. Звертає на себе увагу, що буквально відразу ж після
186 Петрушко В. И. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими
православными епископами накануне Брестского собора 1596 г. // Вестник
церковной истории. М., 2007, № 3. С. 169–185.
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від’їзду Ієремії з меж Речі Посполитої у Стамбул в 1590 р. західноруські єпископи починають обговорювати можливість укладення
унії з Римом і умови, за яких вони могли б піти на цей крок.
Лише після приїзду Патріарха Ієремії до Речі Посполитої західноруські архієреї вперше заявляють про необхідність провести в
Київській митрополії комплекс реформ для виведення її з кризи.
Однак архієреї піклуються не стільки про оздоровлення церковного життя, скільки про збереження й зміцнення своєї позиції та
нейтралізації впливових мирян. Показово, що намічена єпископатом на Брестському соборі 1590 р. програма церковних реформ
була спрямована, головним чином, лише на жорсткість внутрішньої дисципліни в Церкві й обговорювалася потай від іншого духовенства та мирян187. Низький моральний і освітній рівень архієреїв також не дозволяє бачити в їхніх ініціативах реальної турботи
про Церкву, тим більше, що пропонуючи почати реформу церковного життя, єпископи вже в червні 1590 р. таємно від усіх почали
розробляти план унії.
Перший документ, який свідчить про появу в західноруських
православних єпископів наміру укласти унію з Римом, датований
24 червня 1590 р. Цю грамоту підписали: Патріарший екзарх, єпископ Луцький і Острозький Кирило Терлецький; єпископ Львівський і Кам’янець-Подільський Гедеон Балабан; єпископ Пінський
і Туровський Леонтій Пелчицький і єпископ Холмський і Белзький
Дионісій Збируйський. Очевидно, вони знали про проекти унії, які
вже задовго до того висунули католики, про що було широко відомо у Речі Посполитій. Насамперед, мова може йти про вже згадувану книгу Скарги «Про єдність Церкви Божої», а також про проект
створення уніатського патріархату на території Речі Посполитої
на випадок переїзду сюди Патріарха Ієремії188, що розроблявся в
187 Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной
унии 1595–1596 гг. М., 2003. С. 113–118.
188 Петрушко В.И. Проект создания униатского патриархата в Речи
Посполитой в XVI веке и его возможное влияние на учреждение
Московского Патриархата // Церковь и время. 2006. № 3 (36). С. 91–97.
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1580-х рр. Відомо також, що один з майбутніх організаторів Брестської унії єпископ Іпатій (Адам Потій) ще наприкінці 1580-х рр.
висловлювався за унію. Потій пропонував латинському єпископові Луцькому Бернардові Мацієвському влаштувати диспут з патріархом Константинопольським Ієремією II, очікуючи, що у випадку невдалого для православної сторони результату Патріарх буде
дискредитований, і це притягне православних русинів до унії189.
У Декларації 1590 р. західноруські єпископи заявляли про готовність визнати папу Римського главою Церкви на умовах збереження східного обряду й канонічного права. У той же час Декларація
не містить жодних згадок про догматичні розбіжності між Православною й Католицькою Церквами і про методи їхнього подолання
при укладенні унії. Характер Декларації дозволяє говорити про те,
що єпископи, які її склали, за рівнем своєї релігійної свідомості
(треба зауважити, досить слабко розвиненої) не можуть вважатися
ні православними, ні католиками. Якби їхнє прагнення перейти в
унію було наслідком щирого визнання істини за католицизмом, то
західноруські ієрархи повинні були б просто звернутися до Папи
з проханням прийняти їх у лоно Католицької Церкви. Тут малося
би на увазі принесення покаяння за колишні «помилки» — тобто
Православ’я. Якби ж єпископи піднімали тему унії в дусі відновлення спілкування і єдності церковної між Східною та Західною
Церквами, то в такому випадку неминуче виникло би питання про
участь всіх Православних Церков та їх Предстоятелів у соборному обговоренні проблеми. Саме це пропонував князь Костянтин
Острозький, коли спочатку висловлювався за унію, яку він розумів як справжнє відновлення церковної єдності, порушеної Розколом 1054 р. Тим часом, справа унії затівалася із самого початку
як таємна змова. Навіть глава Київської митрополії Михаїл Рогоза
в 1590 р. ще не був у курсі акції, яку задумали його єпископи, і не
міг вважатися її прихильником. Очевидно, що ідея унії з Римом
не мала характеру переміни в релігійній свідомості православних
єпископів Речі Посполитої, але розглядалася ними як один з ва189 Monumenta Ucrainae historica. Romae, 1964. T. 1. P. 68–69.
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ріантів вирішення проблеми збереження своєї влади в Церкві в
умовах протистояння з братствами та активного адміністрування
Константинопольського Патріарха в Київській митрополії, що загрожувало недостойним ієрархам позбавленням сану190.
Імовірно, продекларований єпископами Київської митрополії
в 1590 р. намір укласти унію з Римом ще не був остаточним рішенням з даного питання. Декларація 1590 р. не була оприлюднена
і трималася в таємниці. Про уніатську ініціативу своїх єпископів
більшість православних русинів не підозрювала. В 1591 р. намітилося навіть деяке зближення сторін, що раніше ворогували, — вищого духовенства й братчиков-мирян, — яке виявилося в ході чергового собору в Бресті в жовтні 1591 р. Програма реформ цього
разу обговорювалася архієреями разом із представниками мирян.
Єпископи навіть підтримали ряд ініціатив братств стосовно справи книгодрукування та відкриття шкіл. На соборі також були прийняті три судові визначення із приводу протистояння єпископа
Гедеона Балабана і Львівського братства (причому у всіх випадках
справа була вирішена не на користь Львівського архієрея). Це також створювало ґрунт для примирення між єпископатом і братствами. І хоча рішення Брестського собору 1591 р. навряд чи дозволяли серйозно сподіватися на примирення єпископів і мирян і
їхню подальшу співпрацю щодо виведення Київської митрополії із
кризи, не зацікавлені в цьому представники католицької сторони
вживають заходів, щоб зірвати зближення, що намітилося.
Для прискорення процесу підготовки унії та щоб православні
ієрархи швидше погодилися на неї, була проведена низка акцій,
покликаних залякати західноруських православних архіпастирів
і повернути їх на шлях унії. На початку 1591 р. резиденція Терлецького в Луцьку під час відсутності самого єпископа Кирила зазнала нападу й розграбування з боку чиновника-католика Ждана
Боровицького. Незабаром проти Терлецького організував нову
190 В. И. Петрушко. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими
православными епископами накануне Брестского собора 1596 г. // Вестник
церковной истории. М., 2007, № 3. С. 169–185.
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низку насильницьких акцій Луцький староста Олександр Семашко — виходець зі знатного західноруського роду, який перейшов
у католицтво. Терлецький потерпів приниження й поніс значній
матеріальні збитки; Семашко також ініціював проти нього кілька
судових справ. Той же Семашко в травні 1591 р. зробив набіг і на
Жидичинський монастир — власність єпископа Львівського Гедеона Балабана. Подібні події відбулися й у Турово-Пінській єпархії,
де в жовтні-листопаді 1591 р. за наказом Литовського маршалка
князя Альбрехта Радзивілла було вчинено два напади на маєток,
що належав місцевому єпископові Леонтію Пелчицькому191.
Цікаво відзначити, що ці агресивні акції були розпочаті саме
стосовно до тих православних єпископів, які підписали Декларацію 1590 р. Імовірно, за задумом організаторів цих набігів, єпископи, які стали їхніми жертвами, повинні були повернутися до
думки про необхідність укласти унію, щоб убезпечити себе й свої
володіння підтримкою Риму та королівської влади. Також звертає
на себе увагу, що агресивні дії проти православних єпископів мали
місце після повернення навесні 1591 р. у Луцьк активного прихильника церковної унії латинського єпископа Луцького Бернарда
Мацієвського. Причому Мацієвський привіз із собою до Речі Посполитої молодого грека-уніата Петра Аркудія, який незабаром рішуче включився в пропаганду унії192.
На початку 1592 р. єпископи Київської митрополії знову повернулися до унійного задуму. Вірогідно, у ході репресивних акцій
1591 р. їхній первісний намір перейти під владу папи Римського
був розголошений. Можливо, що це було зроблено навмисно: щоб
остаточно розсварити єпископів з їхньою паствою та відрізати
їм всі шляхи до відступу. Як видно із грамоти Львівського братства, відправленої патріархові Константинопольському Ієремії II
191 Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. Кн. 5. М., 1996.
С. 283–284.
192 Петрушко В. И.. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими
православными епископами накануне Брестского собора 1596 г. // Вестник
церковной истории. М., 2007, № 3. С. 169–185.
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7 вересня 1592 р., братчикам на цей час вже стало відомо про проект нової унії193.
Подальший розвиток уніонального проекту тісно пов’язаний з
діяльністю Іпатія Потія, що в 1593 р. замінив Мелетія Хребтовича
на кафедрі єпископа Володимирського і Брестського. Потій на час
свого вступу в управління Володимир-Волинською єпархією поза
всяким сумнівом уже схилявся до унії. Справедливості заради слід
зазначити, що мотиви, які обумовили схильність Іпатія до унії, помітно відрізнялися від тих, якими керувалися інші західноруські
архієреї. На відміну від інших єпископів Київської митрополії, це
була досить гідна у моральному плані і широко освічена людина.
Потій був серйозно стурбований кризою в Православній Церкві
Речі Посполитої і щиро прагнув знайти вихід зі становища, що виникло, а бачив цей вихід виключно в унії. Заради цієї мети він відмовився від становища впливового магната, що мав місце у Сенаті,
і став православним єпископом Володимирським і Брестським.
У той же час Потій досить мало був обізнаний з особливостями
православного віровчення, не усвідомлював повною мірою ступеня його відмінності від католицизму й готовий був жертвувати
східною богословською традицією на догоду зовнішнім формам
улаштування церковного життя на засадах унії. У своєму творі
«Унія греків з костьолом Римським» він ототожнював католицьке
вчення про чистилище із православним уявленням про посмертні
митарства душі, був готовий прийняти компромісне формулювання Флорентійського собору з питання про Filioque. Причину цього можна бачити не лише в західному характері освіти, отриманої
Потієм у кальвіністській школі, але й у його наступних блуканнях
по конфесіях. Потій переходив із Православ’я в кальвінізм, потім
вертався в лоно Православної Церкви, але зрештою перейшов в
уніатство. При цьому слід зазначити, що після свого розриву із
протестантизмом Потій вирізнявся яскраво вираженими антипротестантськими настроями, які також відіграли значну роль у
формуванні його проуніатської позиції. На церковне життя Потій
193 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 33.
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дивився як на щось, що має чисто зовнішній прояв, і шляхи його
нормалізації він бачив, насамперед, у наведенні порядку. У посттридентському католицизмі із його потужною, мобілізованою на
протистояння Реформації й добре організованою структурою він
вбачав зразкову в цьому плані модель церковного життя. В укладенні унії Іпатій Потій, на відміну від єпископів, що складали документ 1590 р., бачив не спосіб відходу від відповідальності за свої
недостойні діяння, а можливість оздоровлення церковного життя
в Київській митрополії і засіб, здатний перешкодити переходу русинів у латинство й протестантизм та покласти кінець їх утискам
з боку польських римо-католиків. Не можна також не звернути
уваги на певну вузькість кругозору Потія, що розглядає унію виключно з позицій однієї лише Православної Церкви в Речі Посполитій, положення якої лише і є для нього значимим: проблема досягнення єдності між Католицькою Церквою й усім православним
світом ним не розглядається. Дивує й те, що Потій повністю ігнорував ситуацію, яка склалася в Київській митрополії напередодні
Брестського собору 1596 р. Іпатій не міг не усвідомлювати, що до
цього часу спільнота православних русинів виявилася поляризованою — у ній повністю оформився розкол з питання про ставлення до унії, і супротивники останньої становили більшість. Проте,
Потій замість пошуку точок дотику з антиуніатськи настроєною
більшістю зволив реалізувати своє уявлення про унію шляхом таємної змови з іншими єпископами, зробивши ставку на підтримку
королівської влади194.
На соборі в Бресті, що відбувся в червні 1594 р., мало місце ще
більше загострення відносин між православними братствами й
магнатами з одного боку та єпископатом — з іншого. На соборі
Віленським Свято-Троїцьким братством, поміж членами якого
були найбільші православні магнати Речі Посполитої, була представлена і стала предметом обговорення інструкція, що закріплю194 В. И. Петрушко. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими
православными епископами накануне Брестского собора 1596 г. // Вестник
церковной истории. М., 2007, № 3 С. 169–185.
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вала й розширювала автономію православних братств. Крім того,
інструкція вимагала припинити безконтрольну витрату єпископами церковних доходів на особисті цілі й спрямовувати їх на утримання кліру, чернецтва і церковних установ: шкіл, друкарень, лікарень тощо. І хоча на соборі було оголошено про позбавлення сану
єпископа Львівського Гедеона Балабана, вимоги братчиків були
практично повністю відкинуті, що свідчило про найгостріший
конфлікт між архієреями й мирянами. Слід зазначити, що в соборі 1594 р. із числа ієрархів брали участь лише митрополит Михаїл
Рогоза, єпископи Іпатій Потій і Кирило Терлецький, який покинув
собор до закінчення його роботи й не поставив свого підпису під
його ухвалою. Тобто на соборі представники мирян виявилися в
опозиції не відсутнім єпископам (які й раніше вже конфліктували
із братствами й магнатами, а тепер провели свою окрему зустріч
у містечку Сокаль, де знову висловилися за перехід в унію). По
суті, протистояння відбувалося між мирянами й тими ієрархами,
які ще недавно перебували в згоді із православними братствами
й магнатами, — Рогозою і Потієм. Потій, як ми вже відзначали, і
раніше вважав необхідним перехід у юрисдикцію Римського папи.
Для Рогози ж, імовірно, саме підсумки собору 1594 р. стали фактором, що обумовив його приєднання до числа прихильників унії.
Уже до кінця 1594 р. Іпатій Потій діє заодно з Кирилом Терлецьким
у напрямку підготовки унії, і обидва єпископи стають із цього часу
головними організаторами реалізації уніонального проекту195.
Навіть повідомивши Терлецького про свій намір пристати до
прихильників унії, Рогоза деякий час приховував це від інших ієрархів, в тому числі і від Потія. У своєму посланні до Рогози (16
січня 1595 р.)196 єпископ Володимир-Волинський, який ще не знав
про перехід митрополита в стан прихильників унії, намагається
намовити його приєднатися до уніатської змови. Потій вказує на
те, що всі єпископи вже втягнуті в справу організації унії, і Рогоза,
таким чином, ризикує залишитися в ізоляції:
195 Там само.
196 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 56.
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«Рачъ же то ваша милость запевне ведати, иж же вси епископы списались до единости приступити с паны Римляны, и сподевамся, иж то
вже когось и зверхнейшого ведати дошло, и вже того певни суть вси».

Іпатій переконує митрополита в неможливості іншим методом,
крім унії, навести лад у Київській митрополії:
«Иж ваша милость хотя бы хотел порядок чинити, але потужности к
тому нет».

Потій згадує про готовність не лише короля, але й самого Римського папи сприяти укладенню унії й провести собор, на якому
будуть вироблені умови для її підписання. Іпатій також сповіщає
Рогозу про матеріальні вигоди, які принесе унія: обіцянку короля
передати митрополитові Києво-Печерський монастир і дарувати
ієрархам, що перейшли в унію, місця в сенаті. При цьому Іпатій
запевняє митрополита в тому, що в церковному житті Київської
митрополії після укладення унії не відбудеться жодних змін:
«З стороны веры яко и церемоней ваших, обваруется певными варунки, же бысте цело зостали».

Висловлені Володимир-Волинським єпископом міркування
остаточно утвердили Михаїла Рогозу в намірі взяти участь в укладенні унії.
Навпаки, єпископи Львівський Гедеон Балабан і Перемишльський Михаїл Копистенський до середини 1595 р. офіційно оголосили про свою відмову від переходу в юрисдикцію Рима. Є всі
підстави думати, що єпископи Львівський і Перемишльський відійшли від уніатської змови єпископату ще раніше. Побічно про
це свідчить Декларація, прийнята 28 січня 1595 р. на Львівському соборі, що проходив з ініціативи Гедеона Балабана197. У ній та197 Декларація опублікована в: Акты, относящиеся к истории Западной
России. Т. 4. СПб., 1851. № 58. Однак С.С.Лукашова висловила сумнів в
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кож йшлося про готовність укласти унію з Римом. Однак не може
не викликати подиву той факт, що більшість із 24 представників
православного духовенства Західної Русі, які підписали Декларацію, вже найближчим часом виявилися рішучими противниками
Брестської унії (наприклад, Гедеон Балабан, Києво-Печерський архімандрит Ничипір Тур, митрополит Бєлградський Лука, єпископ
Викраський Паїсій, ігумен афонського монастиря Симонопетра
Афанасій).
Появу Львівської декларації намагалися пояснювали суперництвом у справі укладення унії між православними західноруськими ієрархами та Львівським єпископом Гедеоном, який нібито намагався відігравати самостійну роль і своїм шляхом рухатися до
унії198. У той же час поява Львівської декларації збігається за часом
із приєднанням митрополита Михайла Рогози до числа прихильників унії. Гедеон Балабан до цього моменту був дворазово оголошений Рогозою позбавленим сану, хоча Гедеон законності цього
рішення не визнавав. Таким чином, перехід митрополита Михайла Рогози в стан прихильників унії міг спонукати Гедеона Балабана відійти від змови єпископів і шукати нових союзників в особі
впливових мирян. Із цієї причини навряд чи справедливо бачити
у Львівському соборі 1595 р. пошук альтернативного проекту унії,
що його організував Гедеон. У соборі брали участь настоятелі Дубенського і Дерманського монастирів, розташованих у володіннях князя Острозького і цілком від нього залежних, і це дозволяє
припускати, що питання про проведення Львівського собору було
погоджене Гедеоном Балабаном із князем. У той же час відомо, що
Острозький спочатку також висловлював переконання в можливості укладення унії. Але князь мав на увазі під унією зовсім не те,
автентичності цього документу, висунувши припущення про те, що мова в
данному випадку може йти про фальшивку, метою якої була дискредитація
Гедеона Балабана в очах відвертих противників унії (Лукашова С. С. «Мы,
нижей подписанные…» — Львовский синод 1595 г. в истории Брестской
унии // Славянский альманах за 2000 г. М., 2001. С. 12–19).
198 Дмитриев М. В. Между Римом и Царьградом: генезис Брестской церковной
унии 1595–1596 гг. М., 2003. С. 167.
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що задумали єпископи. Острозький бачив в унії процес досягнення справжньої церковної єдності, а не підпорядкування Київської
митрополії владі папи Римського. Князь Констянтин підходив до
вирішення цієї проблеми з позиції, що значно більше відповідала
православній екклезіології: не угоду єпископів, що затівається потай від народу церковного, але відкрите, соборне обговорення цього питання за участі всіх Східних патріархів і в тому числі — Московського. Підсумком такого соборного обговорення повинна була
стати не проста зміна юрисдикції з Константинопольської на Римську, але відновлення положення, що існувало в Церкві до розколу
1054 р. Таким чином, у Львівському соборі 1595 р. варто вбачати не
акцію очолюваної Гедеоном Балабаном групи духовенства, що має
за мету перехопити в єпископів ініціативу в справі влаштування
унії, але спробу покласти в основу унії зовсім інші принципи, що
радикально відрізняються від позиції західноруських архієреїв199.
Саме це в підсумку визначило радикальне розмежування православних Речі Посполитої на прихильників і супротивників Брестської унії 1596 р. У своєму Окружному посланні від 24 червня 1595 р.
князь Острозький відзначав, що єпископи, які таємно змовилися
між собою про укладення унії, тим самим знехтували принципом
соборності, що лежить в основі буття Православної Церкви.
«Што бо имать быти паче сего безстуднейши и беззаконнейши, яко
еже шести или седми злонравным человеком злодейски соизволившимся и пастырей своих святейших патрыярхов, от них же поставлены
суть, отвергшеся, нас всех правоверных, властне, яко безсловесных
собе вменяющее, по своей воли смеюще от истинны отрывати и з собою в пагубу съотводити?»200,

— гнівно запитував князь Констянтин.
199 В. И. Петрушко. К вопросу о восприятии идеи унии западнорусскими
православными епископами накануне Брестского собора 1596 г. // Вестник
церковной истории. М., 2007, № 3. С. 169–185.
200 Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. 4. СПб., 1851. № 71.
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Князь Острозький закликав усіх православних Речі Посполитої
відкинути беззаконну унію, що затівається єпископами, і зберігати
вітцівську православну віру:
«Понеже от преименитых благочестивых своих родителей з младости
моея в наказании истинныа веры въспитан бых, в ней же и доднесь
Божиею помощью укрепляем пребываю, уповающе на щедроты Божественного милосердия Его, яко и до конца непоколебима в ней
съхранит мя. Известих бо ся Божиею благодатиею и упевнихся в том,
их яко кроме единого Божества в Троиеы славимого и поклоняемаго,
то есть, Отца, и Сына, и Святаго Духа, в Его же имя и крестихомся, инаго несть Бога: тако и окромя единыя истинныа веры, в Иерусалиме
насажденыа и оттуду яко з жерела приснотекущаго слова Божественнаго напоенныя, несть иныа веры, по писанному: „от Сиона изыйде
закон, и Слово Господне из Ерусалима“. Но понеже нынешняго времени злохитрыми козньми вселукавого диявола, врага и супостата народу хрестиянскаго, самые главнейшие истинныа веры нашеа
начальницы, славою света сего прелстившися и тмою сластолюбиа
помрачившися, мнимые пастыры наши, митрополит з епископы, в
волкы претворишася, и единыа истинныя веры Святыя Восточныя
Церкви отвергшеся, Святейших Патрыархов, пастырей наших и учителей вселенских отступили и ко западным приложишася, только еще
кожею лицемериа своего, яко овчыною, закрывающе в собе внутреннего волка, не объявляються с тым, потаемне согласившися з собою
окаяннии, яко христопродавца Июда с жидовами, умыслили всех
благочестивых в здешней области хрестьян безъвести отторгнувши,
з собою в погыбель вринути, яко самые пагубныя и скрытыя их писания объявляють. Но человеколюбец Бог не попустит вконец лукавому
умыслу их съвершитися, если только ваша милость в любви хрестианской и повинности своей почуватися хотети будете рачили. Не о тленное бо имени и погиблющее богатество идет, еже все оставляющее
зде, яео родимыся наго, так наго и отходити мусим, ничтоже от сих с
собою вземлюще, но о вечный живот и несмертелную коегождо нас
душю, еяже ничтоже дражшего быти может: если бо и всю подне-
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бесную кто опанует и всего света богатество соберет, не может дати
отмены за душю свою, по евангельскому слову. Весь свет не точен
есть единаго коегождо нас души»201.

Звістка про унію, що затівається єпископами, викликала бурхливе обурення православного духовенства та мирян Речі Посполитої. Невідомий священик з Вільна так висловлював протест
проти уніатської змови, що затівається єпископами:
«Иж дей што часов недавних за распространеньемъ слуху в народе
християнском о отщепенстве митрополита и владык закону греческого в панствах… в Короне польской и великом княжестве Литовском,
которые кроме жадного синоду и поразуменья народу християнского,
скрыте и потаемне, сами одни межи собой уковавши, отъ благословенства светейшихъ пастыров своих и вселенских патриархов грецких
отступивши, под благословенство папежа Римского и под календар,
от него новозмышленный поддалися»202.

Острозький та інші миряни діяли цілком у дусі православної
екклезіології як свідки того, що відбувається в Церкві. Саме відсутність рецепції, згоди мирян на те, що постановили єпископи,
свідчила про те, що ієрархи діяли окремо від народу церковного, порушуючи принцип соборності. Тобто в справі організації
унії найрадикальнішим способом зіштовхнулися дві екклезіології — католицька і православна. З католицької точки зору все в
Церкві вирішують винятково Папа і єпископи, яким він наче делегує частину своїх повноважень «намісника Христа». Тому, з погляду католицизму, рішення єпископату перейти в унію означає,
що їхня паства повинна прийняти це як належне і йти вслід за своїми пастирями. Але така точка зору неприйнятна для православного розуміння Церкви. Відомо безліч прикладів того, як соборні
201 Там само.
202 Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, 8. Вильно,
1875. С.19.
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діяння не приймалися народом церковним, і в результаті той або
інший собор входив в історію Церкви як псевдособор, як це було,
наприклад, з монофізитським «Розбійницьким» собором в Ефесі
або іконоборчим «Безглавим» собором у Константинополі.
Відозва князя Костянтина Острозького мала величезний вплив
на православних віруючих Речі Посполитої. Але не менш значимою для справи організації опору унії, що затівалася, стала у червні 1595 р. остаточна відмова від участі в змові єпископів одного з
найбільш активних у минулому організаторів унії — Львівського
єпископа Гедеона Балабана. Все своє подальше життя він присвятив боротьбі з уніатством і надалі виявив себе рішучим і послідовним прихильником Православ’я. В очах православних віруючих
зречення Гедеона від унії виглядало як справжнє чудо. Здавалося б,
Православна Церква Західної Русі цілком втратила своїх єпископів, які у повному складі виявили згоду на укладення унії, і тим
самим втратила свою канонічну повноту. Але рішучий протест мирян проти уніатської змови єпископів показав, що Православ’я в
Західній Русі живе, і, отже, Православна Церква не може піти в небуття. Миряни волали до Бога, і голос їх був почутий: західноруській Церкві було повернуте єпископське керівництво в особі Гедеона Балабана. Вслід за Гедеоном відмовився від унії і повернувся в
Православ’я єпископ Перемишльський Михайло Копистенський.
У канонічному плані це означало, що Православна Церква була
збережена в Західній Русі у всій повноті.
Відхід від прихильників унії Гедеона Балабана і Михайла Копистенського надихнув православних. Було заявлено про необхідність готувати Церковний собор для вирішення питання про
зрадництво єпископату. Але сила народного гніву вже була така,
що ставало ясно: архієреї на Соборі попросту будуть позбавлені
сану як призвідники унії й зрадники Православ’я. У такій ситуації
єпископи-змовники вирішують досягти унії іншим шляхом — вирішити питання в державному порядку, за підтримки короля, і
укласти домовленість із Римським Папою про перехід у його
юрисдикцію.
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30 липня 1595 р. король Сигізмунд III видав універсал до всіх
православних підданих Речі Посполитої, у якому закликав їх «без
вагання» приєднатися до унії, що укладалася. Єпископи Луцький
і Острозький Кирило Терлецький і Володимирський і Брестський
Іпатій Потій були відправлені королем у Рим для укладення унії від
імені всієї Київської митрополії. Вони прибули до «Вічного міста»
у листопаді 1595 р. і отримали аудієнцію у папи Климента VIII. Посланці піднесли Понтифіку послання із проханням про прийняття в унію всієї Православної Церкви Речі Посполитої з підписами
та печатками всіх західноруських єпископів, у тому числі — і тих
двох, які вже до цього часу відреклися від унії. Тим самим Потій
і Терлецький, по суті, обманювали не лише народ церковний, що
не вповноважив їх на цю ініціативу, але й папу Римського, якому
прохання про перехід під його владу підносилося як «соборне» рішення всієї Київської митрополії.
Привезені Потієм і Терлецьким у Рим артикули203, тобто складені західноруськими православними ієрархами умови, на яких
вони погоджувалися укласти унію з Римом, були передані на розгляд Священної Канцелярії. Показово, що головне місце в них займають ретельно сформульовані пункти про привілеї єпископату,
який перейшов у папську юрисдикцію, і різні майнові питання.
Вiронавчальнi моменти займають в артикулах мізерно мале місце: питанням догматичного характеру присвячені всього два із
тридцяти трьох артикулів: 1-й (про Filioque) і 5-й (про чистилище)
пункти.
Урочисте укладення унії відбулося 23 грудня 1595 р. у Константинівському залі Апостоличного палацу у Ватикані. Важливо відзначити, що доставлені в Рим Потієм і Терлецьким т. зв. «артикули»,
тобто 33 умови, на яких православні єпископи Речі Посполитої погоджувалися на укладення унії з Римом, були розцінені в папській
курії зовсім не так, як того очікували учасники уніатської змови.
Єпископи-уніати думали, що з укладенням унії в положенні Київської митрополії не зміниться нічого, за винятком визнання над
203 Основні документи Берестейської унії. Львів., 1996.
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нею верховенства Риму замість Константинополя. Як люди здебільшого малоосвічені, слабо обізнані в богословських і канонічних питаннях, архієреї — прихильники унії — до самого моменту
її укладення в Римі, схоже, не усвідомлювали, наскільки структура
Римо-католицької Церкви, її богослов’я й канонічне право відмінні від Православ’я. Вони не розуміли, що, прийнявши унію, власна їхня Церква буде втягнута в цю структуру й зобов’язана буде
відповідати католицькій екклезіології, втрачаючи безповоротно те,
що становить суть Православ’я.
Але в Римі епохи Контрреформації вважали, що не може бути й
мови про будь-які особливі умови укладення унії з боку «схизматиків», які просять про приєднання до Католицької Церкви, єдино
спасительної, на думку католицьких богословів. Із цієї причини
апостольська конституція «Magnus Dominus», оприлюднена 23
грудня 1596 р., а також папське послання, що доповнює її, «Decet
Romanum Pontificem» від 23 лютого 1596 р., ні словом не згадують
артикули, які в справі Брестської унії надалі взагалі перестають
фігурувати. Офіційні папські документи лише повідомляють про
приєднання русинів Речі Посполитої до Римської Церкви. Згадані
документи лише в загальних словах згадують про збереження уніатами обрядів і звичаїв Східної Церкви, але із застереженням:
«Остільки, оскільки вони не суперечать католицькій вірі й не виключають спілкування з Римською Церквою».

Навіть католицькі автори сьогодні змушені визнати, що булла
«Magnus Dominus» не має нічого спільного з «артикулами» унії, про
які в Римі забули відразу ж після вручення їх папі Климентові VIII.
«Булла не знає ніякої Київської митрополії й не згадує жодним словом
про те, що був собор, який клопотався про возз’єднання»204

204 Суттнер Эрнст. Христианство Востока и Запада в поисках зримого
проявления единства. М., 2004. С. 132–133. (пер.авт.)
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— відзначає сучасний католицький історик уніатства професор
Ернст Суттнер (забуваючи, втім, що взагалі ніякого собору, який
«клопотався про возз’єднання» не було і у поготів). Дослідник відзначає, що в папській буллі
«йдеться окремо про архієпископа Михайла (титулування якого митрополитом додається так, начебто мова йде винятково про почесний
титул, як у так званих патріархів на латинському Заході), його єпископів, його клір і народ»205.

Показово також, що Потію і Терлецькому, які привселюдно виголосили римський Символ віри під час церемонії укладення унії,
від імені Римського папи було офіційно дароване прощення за
перебування в «схизмі». Після прибуття до Речі Посполитої вони
повинні були за дорученням понтифіка виконати те ж саме з митрополитом Михайлом Рогозою, своїми побратимами-архієреями
та всіма кліриками й мирянами, які приєднуються до унії.
«Таким чином, папська булла санкціонувала не возз’єднання Церков,
а прийняття в канонічне спілкування з Римським престолом окремих
єпископів, кліру й віруючих. Рим був далекий від того, щоб визнати
традиції східнослов’янського християнського світу. Більше того, неодноразово й дуже наполегливо документ повторює вимогу позбавитися хибних поглядів, яких, як сказано в буллі, дотепер дотримувалися
в Києві»206,

— резюмує Е. Суттнер. У подібному контексті збереження східного обряду в Уніатській Церкві Речі Посполитої може розглядатися
лише як привілей, дарований уніатам папою Римським у якості
милості й заохочення.

205 Там само.
206 Там само.
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П

ідбиваючи підсумок вищесказаного, слід визнати, що
Брестська унія в ще більшій мірі, ніж попередні спроби
унії, являла собою відхід від пошуку справжньої церковної єдності. Вона була не результатом соборного пошуку загальної екклезіологичної основи для об’єднання Східної та
Західної християнських традицій, а повним відкиненням власної
православної позиції і переходом на принципи католицизму. Унія
стала для Київської митрополії не просто актом зміни юрисдикції
Константинопольської на Римську, але справжнім переходом у католицизм східного обряду — із прийняттям усього комплексу католицького віровчення і збереженням однієї лише східної богослужбової традиції (та й то із застереженнями). Брестська унія стала,
по суті, лише прийняттям папським Римом у спілкування окремих
осіб. Саме із цієї причини для Святого Престолу не мало ніякого
значення те, що відбувалося в Бресті в 1596 р., після повернення
Потія і Терлецького на батьківщину. Уніатський Брестський собор
був покликаний не обговорювати, а лише проголосити унію, уже реалізовану в Римі. У той же час православний Собор, проведений у
Бресті супротивниками унії, також нічого не значив для Римської
курії, яка стоїть на позиції ексклюзивної екклезіології. Приватний
характер, що його надавали Брестській унії в Римі, хоча й не створював враження приєднання цілої Помісної Церкви, однак дозволяв
при цьому повністю проігнорувати неприйняття уніатства переважною більшістю кліру, чернецтва і мирян Київської митрополії,
які залишилися вірними Православ’ю.

•
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• Розділ 3 •

Уніатство — основа католицьких уявлень
про досягнення церковної єдності
в XIX — середині ХХ ст.

§ 1. Питання про визнання папського верховенства
у православно-католицьких відносинах в XIX ст.

З

міни в Європі, що були викликані Великою Французькою
революцією кінця XVIII ст., а потім революційними подіями
середини XIX с., хоча й відбилися істотно на внутрішньому
житті Католицької Церкви, однак, майже не торкнулися її погляду на проблему церковної єдності. У середині XIX ст. це питання,
як і раніше, зводилося до проблеми визнання папського верховенства
східними християнами і їхнім повним підпорядкуванням Понтифіку.
Найбільш наочно про це свідчить знамените послання «In suprema
Petri Apostoli Sede», з яким в 1848 р., під час т.  зв. «весни народів», папа
Римський Пій IX звернувся до східних християн. Публікація цього
документа знаменувала початок нової серії спроб Риму домогтися від
Православного Сходу возз’єднання зі святим престолом.
[118]

У посланні «In suprema Petri Apostoli Sede» папа Пій IX писав:
«Ми із самого початку Нашого понтифікату звернули свій погляд до
різних християнських народів Сходу й суміжних країн, що належать
до будь-якого обряду, з яких, як нам бачиться, багато хто по праву потребує особливого нашого піклування»207.

Папа висловлював стурбованість тим, що
«мала208 частина східних християн не перебуває в спілкуванні зі Святим престолом і відпала від єдності Католицької Церкви»,

а також тим, що
«на Сході в результаті різних обставин багато народів залишаються далекими від християнської релігії».

Пій IX вбачав місію Риму в євангелізації цих народів і нагадував
про винятковість Римського престолу, поза спілкуванням з яким,
за його словами, не може бути вселенської церковної єдності, що її
заповів Христос, тому що
«Христос поклав підвалини тієї єдиної Церкви Своєї, яку не здолають врата пекла, на князі апостолів Петрові, якому дав ключі царства
Небесного»209.

207 Папа Пий IX. Послание восточным христианам «In suprema Petri Apostoli Sede» // Православие и католичество: от конфронтации к диалогу:
Хрестоматия. Сост. А. Юдин. М., 2001. С. 106–115.
208 Незрозуміло, чому говориться про «малу частку» — адже в дійсності лише
меншість східних християн перебувала в «єдності» (тобто унії) з Римом, а
не навпаки — авт.
209 Папа Пий IX. Послание восточным христианам «In suprema Petri Apostoli Sede» // Православие и католичество: от конфронтации к диалогу:
Хрестоматия. Сост. А. Юдин. М., 2001. С. 106–115.
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Розвиваючи погляди про церковну єдність у типово уніатському дусі, Пій IX нагадував про «привілеї», які мають католики східного обряду стосовно дотримання своїх традицій. У посланні, як
про велику милість із боку Риму, говориться про те,
«що священики східних католиків, які приїжджають на Захід, не лише
мають право служити літургію в обряді своїх народів у священних
будівлях латинян, але і володіють у різних місцях, особливо в Римі,
храмами…»210.
«Справді, ці ваші літургії були в рівній пошані у наших попередників,
оскільки рекомендовані поважною стародавністю свого походження, записані мовами, які вживали апостоли й Отці Церкви, і містять
блиск і велич, що живить благочестя й благоговіння вірних стосовно
божественних Таїн. Через це переконання Апостольського престолу
Римські Первосвященики присвятили східним католицьким літургіям
багато розгорнутих декретів і конституцій»,

— відзначав Пій IX211.
Як видно, у черговий раз Папа шляхом підміни понять намагався у своєму посланні переконати православних у можливості
зберегти східну традицію, з’єднуючись із Римом. При цьому вона
знову безпідставно ототожнюється винятково з літургічною спадщиною Сходу. Понтифік не хоче визнати, що, навіть дотримуючись східних обрядів, всі, що перебувають в унії з Римом, неминуче латинізуються доктринально, тому що приймаючи догмати
католицизму, перестають бути православними і втрачають при
цьому можливість (і навіть здатність) до мислення в руслі православної богословської традиції. Однак Пій IX у своєму посланні
далекий від того, щоб намагатися глянути на проблему церковної
єдності ширше, ніж це було за його попередників, і також не йде
далі обговорення питання про східний обряд.
210 Там само.
211 Там само.
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Помісним Православним Церквам ставиться в докір існуючий
церковний поділ, що його, на думку Папи, можна перебороти, лише
з’єднавшись із Римом. Показово, що і внутрішньоправославні відносини Понтифік трактує в дусі римського централізму, даючи
різко негативну оцінку помісному устрою Православних Церков:
«Ретельно зважте: хіба ця кафолічна єдність Святої й Апостольської
Церкви може прийти до настільки великого поділу, який існує між вашими Церквами, якщо ви самі відкидаєте єдність у спілкуванні з Римською Церквою, на чолі з якою інші поширені по всьому світу Церкви
завжди були й будуть зрощені в єдине тіло?»212

Фактично новим у посланні Пія IX є лише використовувана
Понтифіком риторика, витримана в дусі миролюбства й любові.
Однак у реальності вона застосовується лише для того, щоб прикрити собою все ту ж колишню уніатську ідею.
«Ми не можемо втриматися від того, щоб не сказати слів любові й
миру тим шанувальникам Христа — мешканцям Сходу, які все ще не
перебувають у спілкуванні з Нашим престолом св. Петра. Саме любов
Христа закликає Нас, щоб, згідно з Його вмовляннями й прикладом,
Ми шукали овець, які розбрелися по бездоріжжю, колючих кущах, а
також намагалися допомагати їм у їхній немочі, щоб вони нарешті повернулися назад, в огорожу стада Господнього»,

— говорить Пій IX213.
Однак щоб зробити це, пропонується давно декларований Римом засіб: східні патріархи, на думку Понтифіка, повинні згадати
про стародавній авторитет Римських єпископів:
«Римські Первосвященики посідали перше місце, особливо на Вселенських синодах, і до їхньої влади зверталися й до скликання соборів,
212 Там само.
213 Там само.

[121]

і після їхнього завершення… Із діянь багатьох отців Церкви й давніх
християн Сходу … також ясно, що вища влада Римських Первосвящеників над вашим начальством була присутня постійно»214.

Вирішення питання про християнську єдність за допомогою
нової унії вбачається Пію IX вкрай простим:
«Ми спонукуємо вас і благаємо, щоб ви без подальшого зволікання
повернулися в спілкування зі Святим Нашим престолом Петра, у якому основа істинної Церкви Христової й Передання ваших первостоятелів та інших давніх отців… І немає ніякої розумної підстави, якою ви
змогли б надійно виправдати неповернення до істинної Церкви і до
спілкування зі Святим Нашим престолом»215.

При цьому Рим вустами Понтифіка тлумачить:
«Ми не накладаємо на вас ніякого тягаря, крім необхідного, а саме повернутися до єдності згоди з Нами в сповіданні істинної віри, якої дотримується й навчає Католицька Церква, і разом зі самою цією Церквою служити спілкуванню з вищим Нашим престолом Петра»216.

Не може не дивувати повне забуття папою Пієм IX всієї попередньої історії невдалих спроб домогтися церковної єдності шляхом
підпорядкування православних владі Римського Понтифіка. Історичний досвід, здавалося б, давно вже показав, що саме стосовно
«сповідання істинної віри» Православна Церква не згодна багато з
чим із того, чого «навчає Католицька Церква». Тому пропонована
Папою модель досягнення церковної єдності, яка являє собою, по
суті, усе те ж саме уніатство, тобто відхід від православного віровчення при збереженні східного обряду, що створює ілюзію вірності всій східній традиції, вкотре була приречена на провал.
214 Там само.
215 Там само.
216 Там само.
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Заклик Пія IX до з’єднання східних християн з Римом не лише
не міг принести реальних результатів через неприйнятність для
Православного світу позиції Папи, але й був здатний негативно
вплинути на церковну єдність. Рішення про відновлення спілкування з Католицькою Церквою могло бути прийняте в православному світі лише на всесвітньому рівні, соборно, при участі всієї
повноти Православної Церкви. Спроба Риму дійти згоди з якоюсь
окремою Помісною Православною Церквою або навіть її частиною,
з неминучістю породила б ситуацію, що лише віддалила би можливість досягнення єдності між Сходом і Заходом через внесення
напруги в середовище православних. Досвід попередніх уній, які
були раніше укладені Римом зі східними християнами, особливо — Брестської, уже показав неминучість винкнення сильної напруги між православними й уніатами, що кожного разу все більше
поглиблювало проблему досягнення церковної єдності.
Як і слід було сподіватися, у відповіді Православної Східної
Церкви, підписаній православними Патріархами, вказувалася, насамперед, догматична неспроможність пропонованої папою Римським моделі церковної єдності. У рамках даної роботи важливо
вказати лише на одне, найважливіше її положення, що безпосередньо стосується питання про можливість унії з Римом.
Православні Патріархи у своєму посланні, надісланому у відповідь, відзначали:
«Через предстоятелів своїх і весь сонм православних Східна Церква
достатньо уже викладала свою позицію, коли її намовляли ухилитися
від сповідання своєї віри, відступити від священних догматів і прийняти догмати Риму — ті Тридентські нововведення у віровизнання й чужі
домішки, через які сама Західна Церква відділилася й відщепилася
від Церкви Східної, а навіть і від давньої правонавчальної Церкви Римської. Коротше кажучи, доки Римська Церква залишається незціленою
від нововведень, особливо ж від цього додатку, що становить вершину усього недоброго, і у своїй впертості і далі дотримується цих нововведень і перебуває непоступливою і незгоджуваною, доти висловлю-
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ємося проти возз’єднання роз’єднаного; між Східною й колишньою
сестрою її Латинською Церквою, — прірва велика утвердилася»217.

Про те, що й до кінця XIX ст. у католицькій екуменічній доктрині не відбулося ніяких істотних змін, свідчить енцикліка папи
Лева XIII «Praeclara gratulationis» (20 червня 1894 р.). Почавши з
ностальгічних спогадів про колишню єдність давньої Церкви,
Папа, проте, знову звів проблему до «відпадіння» православного
Сходу від єдності з Римом:
«Міркуючи про цю таємницю єдності, Ми бачимо перед собою всі
країни, які Боже милосердя вже давно привело від старозавітної омани до євангельської мудрості. Ніщо не може бути приємнішим для
думки, ніщо не може бути славнішим на похвалу Божественного Провидіння, як спогад про ті давні часи, коли віра, що спустилася з небес,
сприймалася як загальне надбання, коли цивілізовані народи, розділені простором, характерами та звичаями, незважаючи на часті незгоди й конфлікти з інших причин, були, проте, об’єднані християнською
вірою у всьому, що стосується релігії. Спогад про цей час викликає в
нас глибокий жаль, що після стількох століть піднялися хвилі підозри й
ненависті, і великі квітучі народи в нещасливу годину відділилися від
лона Римської Церкви»218.

Із граничною доброзичливістю звертається Понтифік до православних:
«Насамперед з любов’ю Ми звертаємо свій погляд до Сходу, звідкіля
споконвічно прийшло спасення світу. Томливе очікування Нашого сер217 Ответ Православной Восточной Церкви на Окружное послание
Папы Римского Пия IX к Православным на Востоке // Православие и
католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия. Сост. А. Юдин. М.,
2001. С. 116–134.
218 Папа Лев XIII. Энциклика «Praeclara gratulationis» // Православие и
католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия. Сост. А. Юдин.,
М., 2001. С. 143–150.
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ця вселяє Нам надію, що недалеко той час, коли такі знамениті прадавньою вірою і славним минулим Східні Церкви повернуться туди ж,
звідки вийшли. Ми сподіваємося на це тим більше, що розходження,
яке розділяє нас, не настільки велике…»219

Однак далі енцикліка знову наводить всі ті ж екклезіологічні
постулати католицизму, що й колись:
«Головний предмет розбіжностей — це вчення про першість Римського Первосвященика. Але нехай вони звернуть свої погляди до ранніх
років їхнього існування, нехай розглянуть настрої їхніх предків і вивчать свідчення давніх Передань, і тоді вони ясно побачать, що божественні слова Христа „ти — Петро, і на цьому камені Я створю Церкву
Мою“, — безсумнівно відносилися до Римських Первосвящеників»220.

Для підкріплення догмату про папську владу Лев XIII посилається на різні історичні свідчення. В енцикліці пригадуються переговори між Римом і Константинополем у часи св. Фотія, які, за
далекою від історичної правди думкою Папи,
«ясно підтверджують першість Римського Престолу».

Ще більш сумнівним виглядає твердження Лева XIII про те, що
«на двох великих соборах, II Ліонському і Флорентійському, латиняни і греки, як відомо, дійшли згоди із приводу верховної влади Римських Первосвящеників і одностайно проголосили це положення як
догмат»221.

Енцикліка містить традиційний заклик до єдності під верховенством Римського понтифіка.
219 Там само.
220 Там само.
221 Там само.
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«Керуючись аж ніяк не людськими інтересами, а божественною
любов’ю, Ми радимо вам примиритися й возз’єднаєтися з Римською
Церквою; Ми маємо на увазі повне й абсолютне з’єднання, а не просто
певний ступінь згоди в догматах віри й спілкування в братній любові.
Щире єднання між християнами, яке встановив і якого бажав Засновник Церкви Іісус Христос, — це єдність віри і єдність правління. Для
вас немає підстав побоюватися, що Ми або Наші спадкоємці в чомусь
применшать ваші права, привілеї ваших патріархів або встановлений
обряд якої-небудь із ваших Церков»222.

Знову звертає на себе увагу, що Папа говорить про «права й
привілеї», тоді як православні Патріархи у своїй відповіді на послання Пія IX наголошували на догматиці, підкреслюючи факт
внесення Католицькою Церквою нововведень у християнське віровчення древньої Церкви.
«Поверніться ж, таким чином, у єдину святу віру, що за давніх літ була
передана й вам, і нам»,

— закликає православних Папа, який у своєї енцикліці прямо й буквально ототожнює поняття «Римська Церква» і «римська віра»223.
Але якщо православних запрошують відректися від власної традиції й прийняти «римську віру», то про який «міст між Сходом і
Заходом», як іменують себе уніати, може йти мова?
У своєї енцикліці Папа окремо звертається до слов’янських
православних народів:
«Ви добре знаєте, яку послугу зробили слов’янам святі Кирило й Мефодій, пам’яті яких кілька років тому Ми самі намагалися віддати належну честь. Їхні чесноти й труди були для багатьох із ваших народів
джерелом цивілізації і спасення. Внаслідок цього, між слов’янами й
Римськими Первосвящениками довго існувала чудова взаємність,
222 Там само.
223 Там само.
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з одного боку, благодіянь, а з іншого боку — синівської відданості.
Оскільки в нещасливі часи багато хто з ваших предків виявилися відділеними від римської віри, нині обміркуйте, наскільки цінним для вас
стало б повернення до єдності. Церква жадає запросити й вас у свої
обійми, пропонуючи вам багато засобів до спасення, благоденствія та
величі»224.

Як видно, і наприкінці XIX ст. Католицька Церква могла запропонувати православній стороні для діалогу про церковну єдність
лише все ту ж далеку від конструктивності думку про власну винятковість і традиційний заклик підкоритися владі Римського
Папи. Ніякого прагнення обговорювати проблемні питання, які
Православна Церква вважає справжньою причиною розбіжностей
між Заходом і Сходом, Рим знову не виявив, а спробував залучити
«схизматиків» до єдності одними лише декларативними закликами. Енцикліка папи Лева XIII показала не просто небажання, але й
нездатність Католицької Церкви до відмови від уніатської моделі,
що давно виявила свою неспроможність, та до пошуку справжньої
церковної єдності.
Майже одночасно з енциклікою «Praeclara gratulationis» папою
Левом XIII був підписаний ще один екуменічний документ — апостольське послання «Orientalium dignitas Ecclesiarum» (30 листопада
1894 р.). У ньому в ще набагато рішучішій формі, ніж в енцикліці,
міститься звернений до Східних Церков заклик укласти унію з Римом. Послання знову рясніє підкреслено дружелюбною й доброзичливою риторикою. Зокрема, тут говориться:
«Особливістю Римської Церкви — глави Церков — було й залишається надання Східним Церквам вищого ступеня поваги й любові у
пам’ять апостолів і водночас вірний послух стосовно цих Церков. В
умовах суворих потрясінь Римська Церква ніколи не втрачала далекоглядності й не припиняла справ милосердя, підтримуючи Церкви,
що протистоять руйнівним силам, твердо втримуючи Церкви, що пе224 Там само.
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ребувають із нею в єдності, і закликаючи назад тих, що розійшлися
з нею»225.

Однак, бажаючи проілюструвати добру волю Католицької
Церкви щодо східних християн, Папа наводить досить дивний
приклад: він розповідає про відкриття за допомогою Риму духовних шкіл для уніатських церков, що православною стороною завжди сприймалося, як прояв відвертого прозелітизму. Проте, у
своєму посланні Лев XIII захоплено повідомляє:
«Ми змогли надати деяку допомогу цим Церквам: заснували в Нашому місті колегію для підготовки вірменського й маронітського духовенства, а також у Пловдіві й Едирні — для духовенства болгарського
обряду; розпорядилися про будівництво Леоніанума в Афінах; сприяли семінарії св. Анни, заснованої в Єрусалимі для утворення грецького
мелхітського духовенства. Завдяки Нашій діяльності збільшилася кількість студентів-сирійців в Урбаніанумі, відновлене первісне становище Афанасіанума для греків, — інституту, що був заснований завдяки
мудрому рішенню Григорія XIII, і з якого вийшло стільки славних мужів. Ми гаряче бажаємо організувати й побачити власними очима ще
більше справ подібного роду»226.

Далі Папа відзначає:
«Збереження власної дисципліни Східних Церков у її цілісності Ми
розглядаємо як справу першорядної важливості. Ми завжди, зі свого
боку, приділяли цьому величезну увагу, у зв’язку із чим дали відповідні вказівки всім школам, заснованим Нами для підготовки молодих
кліриків цих народів, і дамо подібні вказівки іншим, майбутнім інститутам. У них студенти будуть із найбільшим благочестям зберігати й
225 Папа Лев XIII. Апостольское послание «Orientalium dignitas Ecclesiarum»
// Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия.
Сост. А. Юдин. М., 2001. С. 151–153.
226 Там само.

[128]

плекати свої обряди й отримають повне їх знання. Адже збереження
східних обрядів більш важливе, ніж звичайно думають. Завдяки своїй
величній стародавності вони являють скарб для всієї Церкви й свідчення божественної єдності католицької віри»227.

Як видно з папського послання, Рим знову не бажає чути голосу Православної Церкви, що бачить перешкоду на шляху до церковної єдності в догматичних нововведеннях Католицької Церкви.
Однак Лев XIII, як і раніше, ототожнює східнохристиянську традицію лише з її обрядовою частиною. При цьому в обрядах Понтифік
схильний бачити не самостійну цінність, що полягає, насамперед,
у відображенні в них східнохристиянської богословської традиції,
а якусь нібито присутню в них потенцію до унії:
«…через них виразніше відкривається як апостольське походження
Східних Церков, так і їх повна початкова єдність із Римською Церквою»,

— вважає папа Лев XIII. На думку Понтифіка,
«хоча священні обряди не були встановлені спеціально для незаперечного доказу істини догматів католицької віри, вони дійсно відбивають живий голос католицької істини й часто стають її вираженням»228.

§ 2. Бачення проблеми церковної єдності
в офіційних документах Католицької Церкви
в 1-й половині — середині ХХ ст.
Незважаючи на помітне пожвавлення інтересу до християнського
Сходу в XIX ст., в 1-й половині XX ст. у Римі продовжують панувати погляди на церковну єдність, засновані цілковито на ідеї унії.
Це підтверджує, наприклад, видана в 1928 р. папою Пієм XI енци227 Там само.
228 Там само.
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кліка «Rerum orientalium», у якій було викладене цілком традиційне трактування питання про возз’єднання Церков Сходу й Заходу,
витримане в дусі уніатської ідеології. Правда, енцикліка демонструє подальший розвиток тенденції до вживання максимально
доброзичливої стосовно православних риторики, яка намітилася
ще в 2-й половині XIX ст.
Так, наприклад, папа Пій XI вважає, що між Православною і Католицькою Церквами вже існує єдність у силу того, що Католицька
Церква часто звертається до богословської й літургічної спадщини
Сходу, закликаючи католиків відмовитися від неправильних уявлень про вчення східних Церков і зайнятися вивченням богослов’я,
літургії й духовності східних християн. Папа також нагадує про
відповідальність католиків за поділ християн, але при цьому критично ставиться до новоявленого екуменічного руху.
Насторожене ставлення Пія XI до екуменізму відображає й енцикліка «Mortalium animos» (6 січня 1928 р.), яку іноді називають
«сумою католицького антиекуменізму». Пій XI заявляє в цьому документі, що «екуменізм приховує у собі небезпеку доктринального
релятивізму» і попереджає про небезпеку «панхристиянства»,
адептами якого, на його думку, є послідовники екуменічнкого руху.
Вказуючи на тих, хто «проголошує братню спільність у Христі»,
Папа дивується з їхніх принципів, тому що серед цих діячів немає
«жодного, якому б спало на думку слухняно підкоритися вченню і владі Вікарія Іісуса Христа». І тому «вони усе ще блукають поза єдиним
стадом»229.

Згідно з енциклікою, для католика існує лише одна форма «екуменізму» — навертання некатоликів у католицтво.
Цікаво відзначити лексику, що у своєї енцикліці «Mortalium
animos» Пій XI вживає щодо православних. Час уживання вира229 Папа Пий XI. Енциклика «Mortalium animos» // Православие и
католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия. Сост. А. Юдин. М.,
2001. С. 169–179.
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зу «схизматики» уже пройшов, однак, коректності Папи вистачає
лише настільки, щоб увести у вжиток новий, усе ще досить жорсткий термін: «прихильники помилок Фотія». Останніх Понтифік
чітко відокремлює від «щирих християн», які
«однаково вірують у таємницю Пресвятої Тройці (а не як святий Фотій, що засуджував вчення про Filioque — авт.) і в Непорочне Зачаття
Богородиці, з однаковою вірою ставляться до втілення Христа й до непомильного вчителювання Римського Первосвященика у тому дусі, як
його визначив Вселенській Ватиканський собор»230.

Нічого нового в розуміння питання про церковну єдність енцикліка «Mortalium animos» не вносить; вона переповнена традиційними закликами повернутися до єдиної Церкви Христової, у якій
«залишаються лише ті, хто слухняно визнає й приймає авторитет і владу Петра і його спадкоємців».
«Хіба Римському єпископові, вищому пастиреві душ, не підкорялися
пращури тих, які заплуталися в помилкових вченнях Фотія?»231

— у повному протиріччі з історичною правдою запитує Понтифік,
не знаходячи інших аргументів на користь церковної єдності у розумінні Риму.
При наступному папі Пії ХII ще більше змінюється у бік коректності й доброзичливості тон офіційних документів, що стосуються питань екклезіології й ставлення до християн, які не визнають
верховенства Римського понтифіка. Однак по своїй суті доктринальні документи Пія XII майже не відрізняються від тих, які в
минулому були опубліковані його попередниками: для папи Пачеллі також лише союз (= унія) з Римом є свідченням справжньої
церковності.
230 Там само.
231 Там само.
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У своєї знаменитій енцикліці «Mystici Corporis»232 (29 червня
1943 р.), говорячи про Церкву як про «містичне Тіло Іісуса Христа»,
папа Пій XII знаходить її присутність лише в «Святій Католицькій
Апостольській Римській Церкві»233. Папа, ототожнюючи поняття
«Церква» і «містичне тіло Іісуса Христа», уточнює умови, необхідні
для того, щоб реально бути членом Церкви.
«Однак варто зарахувати до членів Церкви воістину лише тих, які
сприйняли «баню пакибитія», які визнають істинну віру і які самі по
собі не відокремилися гідним жалю чином від сукупності Тіла, або не
виключені з нього, внаслідок важких злочинів, законною церковною
владою»234,

— заявляє у своєї енцикліці Пій XII.
І хоча в даному вислові прямо нічого не говориться про християн, що не визнають над собою верховенства папи Римського, неважко здогадатися, що в «містичному Тілі Іісуса Христа» при тому,
як його розуміє Пій XII, місця їм не знаходиться. Це є ще більш
очевидним в контексті іншого твердження, яке знаходимо в енцикліці:
«Отже, подібно до того, як у щирому союзі віруючих у Христа є лише
одне Тіло, один Дух, один Господь, і одне хрещення, так може в ньому бути лише одна віра (Еф. 4.5), і тому, згідно заповіді Господньої, той,
хто відмовляється слухати Церкву, повинен розглядатися „як язичник
і митар“ (Мф. 18.17). На цій підставі ті, які розділені між собою у вірі або в
управлінні, (qui fide vel regimine invicem dividuntur) не можуть жити в
цьому одному Тілі й одним його Божественним Духом»235.
232 Католицькі богослови вважають, що енцикліка «Mystici Corporis» зробила
значний внесок в розвиток сучасної екклезіології Католицької Церкви.
233 Папа Пий XII. Енциклика «Mystici Corporis» // Православие и
католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия. Сост. А. Юдин. М.,
2001. С. 180–187.
234 Там само.
235 Там само.

[132]

Очевидно, що, відповідно до такого богослов’я Церкви, православні християни можуть, на думку Пія XII, стати співучасниками
містичного життя в Тілі Христовому лише через унію з Римською
Церквою.
Цікаво відзначити, що реакцією на енцикліку «Mystici Corporis»
стала полеміка, що виникла в США із приводу твердження: «Поза
Церквою немає спасення». Крайня позиція видного єзуїта Л. Фінеєма, який прирівняв до перебування під анафемою явну неприналежність до Католицької Церкви, викликала негативну реакцію в
Римі, де в цей час уже намагалися уникати таких різких формулювань, намагаючись камуфлювати традиційні погляди підкреслено
доброзичливою лексикою. У посланні Священної канцелярії архієпископові Бостонському (8 серпня 1949 р.)236 відкидається крайня
позиція єзуїта й дається роз’яснення щодо вчення про містичне
Тіло Іісуса Христа, викладеного в енцикліці папи Пія XII. Послання пропонує замість відвертих анафематизмів, що залишилися у
минулому, нагадування про те, що
«серед заповідей Христа» є та, яка зобов’язує «залишатися з’єднаними
із Христом і Його намісником», тому що «ніхто не буде спасенний,
якщо, знаючи, що Церква була Божественним установленням Христа на землі, все одно не погоджується підкоритися Церкві або відмовляється від послуху Римському Понтифіку, намісникові Христа на
землі»237.

Т

•

аким чином, офіційні документи Католицької Церкви
1-ї половини — середини ХХ ст. переконують у тому, що
уніатство як ідеологія продовжувало імпліцитно бути
присутнім у католицькій доктрині, хоча й перестало ви-

236 Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви III–
XX вв. СПб., 2002. С. 271–273.
237 Там само.
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ставлятися у властивій попереднім епохам брутальній формі.
Підставою для збереження уніатства як незмінної основи позиції католицизму з питання про церковну єдність у будь-який час
був екклезіологічний ексклюзивізм, що проголошує верховенство
Римського престолу і його Понтифіка найнеобхіднішими ознаками Христової Церкви. Тільки унія з Римом може принести схизматикам спасення, адже, згідно з католицькою екклезіологією, поза
Церквою немає спасення, однак і Церкви немає поза Римом.
•

§ 3. Реалізація уніатської моделі на практиці
в прозелітичній діяльності
митрополита Андрея Шептицького
Граф Андрей Шептицький (народився у 1865 р., помер у 1944 р.,
митрополит — в 1901–1944 рр.), безумовно, є найяскравішою, хоча
й досить суперечливою фігурою серед уніатських митрополитів
Галичини. Сучасні греко-католики схильні бачити в ньому ієрарха
й богослова, що зробив в Уніатській Церкві революційні перетворення. Однак видається, що подібна оцінка діяльності митрополита Андрея мало відповідає дійсності. Скоріше можна говорити про
те, що діяльність Шептицького є прикладом того, як і в першій половині ХХ ст. Католицька Церква продовжувала у своїх відносинах
із Православним світом виходити винятково з уніатської концепції досягнення церковної єдності.
Насамперед слід зазначити, що аж ніяк не Шептицький став
ініціатором змін у Галицькому уніатстві на початку ХХ ст. На той
час у Ватикані повною мірою усвідомили безперспективність колишньої жорсткої позиції Римської Церкви щодо православного
Сходу й необхідність змін у діалозі з некатоликами. Папа Лев ХІІІ
у своєму посланні від 30 листопада 1894 року «Про збереження й
дотримання ладу й звичаїв східних Церков» писав:
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«Збереження в цілості східних обрядів є предметом більшої важливості, ніж можна було б думати»238.

У Римській курії до кінця XIX ст. значно змінився погляд на
проблему досягнення церковної єдності: акцент почали робити на
необхідності єдності з Римським престолом, тоді як розходження
обрядові, культурні і навіть вiронавчальнi усе більше відходили на
другий план. На початку ХХ ст. також починається т. зв. екуменічний рух, спрямований на відновлення єдності християнського
світу. Він виходив із надр протестантизму. Саме ці фактори в значній мірі вплинули на формування позиції митрополита Андрея
Шептицького з питання про церковну єдність, що у дійсності не
відзначалася особливою новизною, тому що в цілому брала свій
початок у тій самій концепції уніатства.
Шептицький зовсім не намагався якимось чином трансформувати уніатство за допомогою нових богословських ідей: його погляди на Церкву в цілому залишалися в рамках традиційної католицької екклезіології, хоча зовні нерідко зодягалися в такі форми
риторики, які змушували повірити в їхню новизну. Новаторство
Шептицького полягало не в новій ідеології церковної єдності, а
лише у використанні нових засобів для реалізації старої ідеї католицької місії. Такими новими засобами стали процеси, протилежні латинізації греко-католиків, що планомірно здійснювалася
Римом протягом перших трьох століть існування Брестської унії.
Тобто це була спроба реанімувати зовнішню сторону життя Уніатської Церкви в Галичині з корекцією «під Схід».
Повернення галицьких уніатів до східнохристиянської традиції,
за яке ратував Шептицький, носило виключно зовнішній характер
і стосувалося не віровчення, але лише зовнішніх, обрядових сторін
церковного життя. Наближаючи греко-католиків до православних
в обрядовому питанні, Шептицький лише зміцнював їхню відчу238 Цит. за Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква
і церковна єдність. Документи і матеріали 1899–1944. Том І. Львів, 1995.
С. 52. (пер.авт)
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женість від Православ’я, оскільки одночасно продовжував наполегливо декларувати католицьке вчення про Римського папу.
Так, ще на початку свого митрополичого правління в Уніатській
Церкві він писав:
«Тим найстаршим, що має всяку власть у руках і котрого всі мають слухати, Головою цілої Церкви, є Святіший Отець у Римі. Він наступив по
святому Петрі. Він є вчителем усіх, що вірять в Ісуса Христа. Він розказує, а всі Його слухають, Він пильнує та надзирає, щоб кожний свою
роботу робив. Він усю владу має в руках, яку лише Христос у Церкві
своїй лишив. Він заступає на цьому світі Ісуса Христа, який є невидимим головою Церкви, бо живе в небі і там щойно ми Його побачимо,
а жиє лише невидимим способом поміж нами в наших церквах, а в
усіх речах заступається своїм Намісником, який через те і є видимим
головою Церкви. Ті ж, що кожний у своїй країні мають розказувати
і Христову роботу робити, це єпископи, що наступили по Апостолах…
Єпископа установлює Святіший Отець, від котрого залежать усі єпископи цілого світу, так як Апостоли стояли під св. Петром»239.

Унія під верховенством Римського Понтифіка для Шептицького є єдино можливим способом єднання християн у Вселенській
Церкві, яку він ототожнює з Католицькою, тому що, на його думку,
лише Папа має всю повноту влади в Церкві.
Показово, що православних Шептицький іменує «нез’єди
неними». Таке визначення було традиційним для католицизму в той
час. Однак в устах Шептицького застосування цього терміну замість
поняття «православні» мало особливий сенс, тому що уніатський
митрополит гадав, що Православна Церква є не зовсім такою.
«Він вважав, що Православна Церква … повинна залишитися православною. Але лише православ’я її повинне бути істинним православ’ям,
повинне вдосконалитися, — вернутися до колишньої чистоти, такої,
яку воно мало споконвіку, із часів Апостольських. Воно повинне отряс239
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тися від всіх зайвих додатків, які пристали до нього ззовні, але які далекі його непорочній душі…Православна Церква повинна насамперед
стати сама собою …Тоді бути може, що новітнє Православ’я, повернувшись до колишньої чистоти вітцівських Передань, згадає, що древнє
православ’я не мислиме було без першого престолу — і щоб покласти
вінець справі свого вдосконалення, простягне руку до цього Престолу,
якого тисячу років уникає. І тоді, можливо, збереться ще раз величезний Собор на подобу Флорентійського, … і тут вона повинна мати, як і
раніше, свого Патріарха»240.

У реформах Шептицького була гостра необхідність, бо Уніатська
Церква, що зберігалася в Галичині в період її перебування в складі імперії Габсбургів, впродовж усього XIX ст. перебувала в стані
глибокої кризи. Однак перетворення, започатковані Шептицьким,
мали своєю метою не лише й не стільки оздоровлення церковного
життя уніатів Галичини: активізація греко-католиків на Західній
Україні на початку ХХ ст. була пов’язана з великими планами прозелітизму на Православний Схід, які рівною мірою виношували як
у Римі, так і у Львові.
Показово, що, ставши главою Уніатської Церкви в Галичині,
Шептицький крім традиційного титулу — «митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський» —
одержав від папи Римського Лева XIII найменування «Апостольський адміністратор України». Це виглядало як зазіхання на всю
територію України, більша частина якої входила до складу Російської імперії, де в той час не було жодної уніатської парафії. У нових прозелітичних планах Ватикану Шептицькому приділялася
винятково важлива роль, і незабаром після інтронізації він розпочав до місіонерську діяльність на території Росії241.
240 Див.: Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і
церковна єдність. Документи і матеріали 1899–1944. Том І. Львів, 1995.
241 Петрушко В. И. Деятельность униатского митрополита Андрея
Шептицького по распространению католицизма восточного обряда в
России в период между революцией 1905 г. и Первой мировой войной //
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского
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Перед Другою світовою війною Шептицькому вдалося залучити
до унії ряд священиків і мирян Руської Православної Церкви. При
цьому клірикам, що перейшли в унію, пропонувалося продовжувати своє служіння на православних парафіях, не афішуючи свого
таємного переходу в унію. Шептицький також таємно направляв
з Галичини в Росію ченців Василіанського чину, які повинні були
вести пропаганду уніатства і давати інструкції російським католикам на місцях. Емісарам Шептицького для більш успішної пропаганди унії рекомендувалося ретельно вивчати обряди Російської
Православної Церкви. Надалі митрополит Шептицький провів
богослужбову реформу в Греко-католицькій Церкві Галичини, що
повинна була наблизити до православного богослужіння дуже латинізовану на той час уніатську обрядовість242.
Ще більше активізувалася прозелітична діяльність грекокатоликів у Росії після виходу 17 квітня 1905 р. Маніфесту про
зміцнення основ віротерпимості. Зміни, які відбулися в Росії, давали Шептицькому надію на безперешкодне поширення уніатства
в країні, що відобразилося у виданому 26 листопада 1907 р. Пастирському посланні «Зближають ся часи...». Документ був присвячений завданню з’єднання Східних Церков із Римом, що викладалося тут у типовій для католицької екклезіології формі243.
Митрополит Андрей у своєму посланні писав:
«...потреба, щоби каждий наш вірний умів розріжнити католицьку
Церков від інних по головнім знамені єдинства, по котрім вірним найлекше правдиву Церков пізнавати. Як раз характер вселеньскої Церкви найясніше оказує ся в прикметі, що єсть в церкві одна власть, власть
всесвітова, власть римських архієреїв, а без тої всенародної власти і
без учительского, без ошибочного уряду не можливою і не мислимою
є церковна єдність поміж християнами...»244.
Богословского института: Материалы, 2000. М., 2000. С. 364–373.
242 Там само.
243 Там само.
244 Посланiє Пастирске Андрея Шептицького... до духовеньства Галицкої
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Як видно з тексту послання, Шептицький, як і папа Лев XIII також мав схильність зводити питання про церковну єдність винятково до визнання папського верховенства за умови збереження
православною стороною її традиційного обряду. Знову проблема
розбіжностей у богословській сфері в посланні не зачіпається.
Для своєї прозелітичної діяльності на території Росії Шептицький спробував знайти канонічні підстави. Як архієрей, що займає Львівську кафедру, Шептицький також мав титул єпископа
Кам’янець-Подільського, який був споєднаний з титулом правлячого архієрея Львівської єпархії ще з тих часів, коли вона була православною. На території Російської імперії уніатська Кам’янецька
єпархія була давно ліквідована, але продовжувала існувати в
складі Греко-католицької Церкви. Шептицький вважав, що титул
єпископа Кам’янець-Подільського дає йому право опікуватися
всіма російськими греко-католиками. Як митрополит Уніатської
Церкви, фундамент якої був закладений Брестською унією 1596 р.,
Шептицький також гадав, що може вважати себе главою всіх уніатських єпархій, які в минулому знаходилися в Речі Посполитій і
були ліквідовані після входження їхніх територій до складу Росії.
Таким чином, митрополит Андрей вважав себе вправі приймати
у свою юрисдикцію всіх православних, які переходили в уніатство
на території Росії245.
У 1907 р. Шептицький виклав папі Пію X розроблений ним проект таємного розвитку уніатської місії в Росії. Папа не наважився
офіційно затвердити повноваження митрополита Андрея на прозелітичну діяльність у Росії, побоюючись можливих ускладнень із
російським урядом. Проте, Шептицький отримав від Пія X усний
Провiнцiї («Зближаютъ ся часи...»). Жовква, 1907. Цит за: Митрополит
Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і церковна єдність.
Документи і матеріали 1899–1944. Том І. Львів, 1995. С. 30.
245 Петрушко В.И. Деятельность униатского митрополита Андрея
Шептицького по распространению католицизма восточного обряда в
России в период между революцией 1905 г. и Первой мировой войной //
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского
Богословского института: Материалы, 2000. М., 2000. С. 364–373.
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дозвіл діяти в Росії на свій розсуд, навіть без відома Римської
курії і держсекретаря Ватикану246. У лютому 1908 р. митрополит
Андрей знову зустрівся з Пієм X у Римі. Шептицький сказав Папі,
що є люди, які відмовляються вірити в те, що митрополит отримав повноваження, які фактично роблять його примасом грекокатоликів Руської імперії, і попросив Папу підписати грамоту, що
Пій X і зробив. Незабаром генерал ордена єзуїтів Франц Ксавер
Вернц порадив Шептицькому просити в Папи ще ширших повноважень — на зразок тих, якими володіє усередині Католицької
Церкви Маронітський патріарх. Різниця, на думку глави Ордена
єзуїтів, повинна була полягати лише в тому, що примас уніатів
Росії повинен іменуватися екзархом, а не патріархом, щоб це не
викликало негативної реакції у православних. Обумовлювалося
також, що у випадку возз’єднання Російської Православної Церкви з Римом екзарх повинен буде поступитися своїми правами
уніатському «Патріархові всея Русі». Під час повторної аудієнції в
Пія Х Шептицький випросив у папи Римського дозвіл посвятити
від імені Понтифіка Найсвятішому Серцю Іісусовому єпархії, які
в майбутньому мали з’єднатися з Римом, як і всю Росію в цілому.
Митрополит Андрей також просив у Папи дарувати йому права,
якими володіє Маронітський патріарх — аж до права самостійно,
без відома Ватикану рукополагати уніатських єпископів для Росії. Шептицький виправдовував своє прохання тим, що подібна
практика дозволила б уникнути тертя з російською владою. Пій
X підписав відповідне прохання Шептицького. Особливі повноваження митрополита Андрея Пій X ще раз підтвердив в 1909, 1910
і 1914 рр. У цілому Пій X видав 13 документів, які визначали положення Шептицького як глави російських уніатів247.
Користуючись підтримкою Папи, Шептицький почав реально використовувати свої повноваження примаса російських уніатів. У березні 1908 р. він уже звертається з посланням до греко-католицького
духовенства Росії з питань віри й обряду, у якому йменував себе
246 Там само.
247 Там само.
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«Божиею Милостию и Святаго Апостольскаго Римскаго Престола
Благословениемъ Смиренный Андрей (Русский) Митрополит грекокатолических церквей в России»,

а до кліриків-уніатів писав:
«Православному духовенству Своихъ богоспасаемых епархий»248.

Цікаво відзначити, що в цьому посланні Шептицький з метою
уніатського прозелітизму порушує догматичну проблематику, але
робить це у дуже специфічній формі. Глава Галицьких уніатів визнає існування догматичних розходжень між православними і католиками, але при цьому вважає, що вони мають мізерне значення
в порівнянні з головним пунктом — визнанням папського верховенства в Церкві. Шептицький у своєму посланні відзначає:
«3) Православных, искренне признающих первенство и главенство
Римского Первосвященника, можно допускать в общение, не требуя точного знания догматов, т. к. признавая авторитет Вселенского
Пастыря, они тем самым в скрытом виде признают все католические
догматы. Это правило относится только до мирян; от священников же
должно требовать признания всех догматов.
4) При принятии в церковное единство не требовать другого исповедания веры, кроме символа Никео-цареградского, в случае, когда все
формулы исповедания веры, предписанного Урбаном VIII, не понятны
в надлежащей мере, что у не-богословов обыкновенно можно предполагать. К исповеданию веры по Никео-цареградскому символу следует присоединить краткую формулу признания власти Вселенских
Архиереев, напр. „Верую, исповедую, что римский Епископ есть наместник св. апостола Петра, глава и учитель всей Вселенной и подчиняюсь его власти“»249.
248 Там само. С. 51.
249 Там само. С. 54.
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Шептицький намагався намовити до унії ряд православних і
старообрядницьких священиків і навіть деяких архієреїв, але в цілому його зусилля не принесли очікуваних результатів. Звертає на
себе увагу, що в ході діалогу з російськими старообрядцями про
можливий перехід в унію глава Уніатської Церкви закономірно зачіпає питання про законність ієрархії старовірів. Так, у листі до
старообрядницького єпископа Інокентія в 1907 р. Шептицький
писав:
«Я слышал, что Русская церковь при воссоединении старообрядцев
вашей партии не утверждает священнослужителей в их санах. Это
очень естественно, она не имеет на это власти при своем отделении
от Матери всех Церквей, согласно доводам святых епископов Иринея
Лионского и Киприана Карфагенского. Но Вселенская Церковь, по
данной ей благодати утвердившая некогда на Цареградском престоле
неблагодарного Фотия после его вполне беззаконного поставления,
без всяких препятствий может утвердить соединенное с нею старообрядческое священство, которое по многим доводам несравненно
законнее Фотиева Патриаршества»250.

У своїх контактах зі старообрядцями Шептицький зачіпає і
догматичну проблематику, але, незважаючи на ввічливе визнання якогось часткового збереження Передання Церкви в спільноті старовірів, митрополит Андрей цілком у дусі типової католицької ексклюзивної екклезіології переконує їх досягти повноти
вiронавчальної Істини через з’єднання з Римом. Так, у листі до старообрядця І. Є. Макарова Шептицький в 1909 р. писав:
250 Там само. С. 96–97 «Я чув, що Російська церква при возз'єднанні
старообрядників вашої партії не затверджує священнослужителів у їхніх
санах. Це дуже природно, вона не має на це влади при своєму відділенні від
Матері всіх Церков, згідно доказів святих єпископів Іринея Ліонського і
Кипріяна Карфагенського. Але Вселенська Церква, що по даній їй благодаті
утвердила колись на Цареградськім престолі невдячного Фотія після його
зовсім беззаконного поставлення, без усяких перешкод може затвердити
з'єднане з нею старообрядницьке священство, що за багатьма доказами
незрівнянно законніше від Фотієвого Патріаршества» (пер. авт.)
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«Вы сами глубоко чувствуете эти недостатки и знаете их, знаете также, что все они легко устранимы при помощи духовной власти, имеющей свои полномочия от Бога. Это — единственный путь, потому
что основные истины христианского учения, таинства и священство
вы сохранили неповрежденными, следуя преданию древней Вселенской Церкви. Вам остается только усвоить учение Церкви во всей
ее полноте, и тогда вы увидите, что все так называемые спорные
пункты являются только одной цепью недоразумений, возникших на
политически-национальной почве по вине византийского абсолютизма и бюрократизма»251.

Незважаючи на значну активізацію уніатського прозелітизму,
розпочатого митрополитом Шептицьким в Росії, його результати
були досить незначними. Масового приєднання до унії з Римом
у Росії не відбулося. По суті, лише створення греко-католицької
парафії в Санкт-Петербурзі на чолі зі священиком Алексієм Зерчаніновим стало єдиним серйозним підсумком діяльності Шептицького в Росії. До початку Першої світової війни уніатський митрополит переконався в тому, що російська влада не змінить свого
негативного ставлення до уніатства. Напередодні війни Шептицький вирішує використовувати для просування уніатства на Схід
військову силу Австро-Угорщини та Німеччини. Глава Уніатської
Церкви думав, що у випадку перемоги австро-німецьких військ
йому буде надана можливість насаджувати уніатство на окупованих територіях Російської імперії.
Наприкінці липня 1914 р. Шептицький як сенатор АвстроУгорської імперії підготував рекомендації для австро-німецького ко251 Там само. С. 106 «Ви самі глибоко відчуваєте ці недоліки і знаєте їх, знаєте
також, що всі вони легко переборюються за допомогою духовної влади, що
має свої повноваження від Бога. Це — єдиний шлях, тому що основні істини
християнського вчення, таїнства і священство ви зберегли неушкодженими,
дотримуючись передання давньої Вселенськьої Церкви. Вам залишається
тільки засвоїти вчення Церкви у всій її повноті, і тоді ви побачите, що всі
так звані спірні пункти є лише одним ланцюгом непорозумінь, які виникли
на політично-національному ґрунті з вини візантійського абсолютизму і
бюрократизму» (пер. авт.)
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мандування на випадок окупації України. Митрополит Андрей склав
проект, що передбачав створення уніатської церковної структури на
території всієї України. У своєму меморандумі Шептицький писав:
«... відділити по змозі найповніше Українську Церкву від Російської.
Залишаючи на боці доктрину, сферу догми, було б потрібним видати
серію церковних розпоряджень, наприклад: Українська Церква була б
звільнена від влади Петербурзького Синоду, молитви за царя були б
заборонені, а молитви за його маєстат приписані. В парі з цим, великоросійсько- московські святі були б виелімінувані з календаря тощо.
Всі ці декрети мусять випливати від духовних радше чим від цивільних або військових властей, щоб, таким чином, цілковито пірвати з
російською системою. Створення синоду, відповідаючого петербурзькому, було б виразно невідповідним. Всі ці декрети могли б, в імені
«Митрополита Галичини й всієї України», впроваджувати такі міри,
що були б згідні з фундаментальними принципами Східньої Церкви,
з традиціями митрополичого престола й були б одобрені військовою
адміністрацією.
Я, як митрополит, міг би це зробити, тому що згідно з законними розпорядженнями Східньої Церкви й традиціями моїх попередників, маю
право, потверджене Римом, користати з моєї влади у всіх цих сферах.
Якщо накреслений мною плян буде одобрений, а він, напевно, буде,
тоді в Україні створиться центральний осідок духовної влади й Церкви
як організму, що представляє невидиме ціле. Він буде цілковито відокремлений від Російської Церкви.
Певну частину єпископів, уродженців Великоросії, і також тих, що не
підчиняться тим розпорядженням, можна буде зараз же усунути й замінити іншими, що визнають українські й австрійські переконання.
Відтак Рим погодився б на ці розпорядження й іменування. Східні Патріярхи, що були б оплачувані урядом, також одобрили б їх.
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Залишаючи народові все, що могло б бути дороге йому під оглядом
обряду й звичаїв, підносячи рівень клиру, звільняючи його від тяжкого
ярма синоду й консисторії, від якої він зазнає так багато, і привертаючи клир від його поліційних й політичних діяльностей до чисто церковної й християнської сфери, можна б бути певним про універсальну
згоду.
Таким чином, єдність Української Церкви буде задержана або створена, а її відокремлення від Російської Церкви буде рішуче й фундаментально переведене. Канонічні провізії для такої процедури є
сприятливі з католицької точки зору й з точки зору східнього православія, вони легальні, логічні й не вимагають вияснення. На це все
я міг би одержати потвердження з Риму, або, щоб бути точнішим, я,
у великій мірі, вже закінчив приготування. Православіє Церкви не
було б знищене. Воно мусить бути задержане в усій його повноті.
Було б лише потрібним очистити його в радикальний спосіб від московських впливів»252.

Проте, у період Першої світової війни події розвивалися аж ніяк
не за тим сценарієм, що був складений Шептицьким. Російська армія вступила у Львів, і уніатський митрополит був висланий у внутрішні області Росії за свою антиросійську діяльність. Але навіть у
період свого інтернування Шептицький вів у Росії пропаганду унії,
а після свого звільнення, що настало після Лютневої революції
1917 р., взяв активну участь в організації в Росії греко-католицького
екзархату. Однак Жовтнева революція 1917 р. і прихід до влади в
Росії більшовиків перекреслили плани Шептицького, так само як
і наміри Римської курії зайнятися прозелітизмом у країні, де, як
видавалося католикам, Православна Церква втратила підтримку
влади і свої пануючі позиції, а перед католицизмом розгортається перспектива необмеженої прозелітичної діяльності. Незабаром католикам як латинського, так і східного обряду довелося на
252 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність. Церква і церковна
єдність. Документи і матеріали 1899–1944. Том І. Львів, 1995. С. 130–131
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власному досвіді переконатися, що ставлення радянської влади до
будь-якої релігійної організації є однаково нетерпимим253.
І все-таки надалі Шептицький знову намагався відновити поширення унії на Сході України. Після того, як радянські війська
у вересні 1939 р. вступили в Галичину і західно-українські землі
ввійшли до складу Української РСР, митрополит Шептицький
доклав зусилля до організації місіонерської діяльності уніатів у
радянській Україні. Глава Уніатської Церкви в Галичині прагнув
скористатися тим, що на новоприєднаних землях радянська влада,
бажаючи уникнути конфліктів з місцевим населенням, проводила
атеїстичну політику в набагато м’якшій формі, ніж в інших областях Радянського Союзу.
Заради збереження можливості прозелітизму в Радянському
Союзі, митрополит Шептицький, який раніше допускав досить
різкі антикомуністичні висловлення, після приєднання Західної
України до СРСР не виступав з відкритим осудом радянської влади й атеїстичної політики. У своєму посланні до пастви Шептицький, демонструючи лояльність новому режиму, вказував:
«Програма нашої роботи така: будемо коритися владі, слухатися законів, оскільки вони не противні Божому закону; не будемо втручатися в
політику і світські справи...»254

Розуміючи, що головною проблемою на шляху до пропаганди
унії в СРСР може стати негативна позиція радянської влади щодо
Уніатської Церкви, Шептицький спробував налагодити контакти
зі сталінським режимом, сподіваючись, що його політична лояльність буде сприяти уніатській місії в Радянському Союзі. У квітні
1940 р. він оголосив, що ніколи не вважав і не називав комунізм
253 См.: Венгер Антуан. Рим и Москва: 1900–1950. М., 2000; Осипова И. И. «В язвах
своих сокрой меня…»: Гонения на Католическую Церковь в СССР. М., 1996.
254 Петрушко В. И. Из истории Украинской греко-католической церкви
накануне Великой Отечественной войны // Ежегодная Богословская
конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского
института: Материалы, 2002. М., 2002. С. 242–250. (пер. авт.)
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«нашим ворогом або ворогом Церкви», після чого звернувся до
влади радянської України із проханням дозволити роботу грекокатолицьких місіонерів на сході країни. Митрополит Андрей зізнавався, що у випадку одержання від радянської влади дозволу на
поширення уніатства на Сході він співпрацював би з радянським
режимом255.
Уже незабаром після приходу радянських військ, 9 жовтня 1939 р., митрополит Андрей провів у Львові синод Грекокатолицької Церкви, на якому обговорювалося питання про реорганізацію її структури в межах СРСР. Було ухвалене рішення
про установу на території Радянського Союзу чотирьох уніатських
екзархатів. На чолі т. зв. «екзархату Великої України» був поставлений Йосиф Сліпий, у той час — ректор Львівської богословської
академії. Брат митрополита Климентій Шептицький, що очолював
уніатську чернечу спільноту студитів, став «екзархом Великої Росії і Сибіру», а єпископ Миколай Чарнецький — екзархом Волині,
Полісся, а також зайнятих радянськими військами районів Холмщини і Підляшшя. Чарнецький також став тимчасовим екзархом
Білорусі — до обрання на цю посаду іншого ієрарха. Поставлення
екзархів Шептицький мотивував наявністю в нього надзвичайних
повноважень, отриманих ще в 1908 р. від Папи Пія X, які, як думав
уніатський митрополит, давали йому можливість вважати всю Росію (а тепер — СРСР) своїм місіонерським простором. Крім того,
уніати розглядали затвердження Климентія Шептицького на посаді екзарха Росії як поновлення діяльності раніше існуючого Російського греко-католицького екзархату, початок якому було покладено в 1917 р. поставленням на посаду екзарха священика Леоніда
Федорова256.
У лютому 1940 р. Шептицький оголосив конкурс на посади уніатських парафіяльних священиків у Києві, Одесі, Вінниці, Харкові
і Полтаві, а 17 квітня 1940 р. видав спеціальне розпорядження про
роботу уніатського духовенства на сході країни. У травні 1940 р. у
255 Там само.
256 Там само.
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Львові відбувся Архієпархіальний собор, на якому тема «з’єднання
Церков» була однією із ключових: 10-й розділ проекту соборних
постанов мав заголовок: «Робота над з’єднанням Церков». У постанові галицькі уніати зазначали:
«Будучи в Західній Україні одинокою віткою українського народу, що
зберегла св[яту] вселенську віру і византійсько-слов’янський обряд,
ми тим більше від усіх слов’ян і католиків можемо зробити для тієї
справи, а коли можемо, то й до того зобов’язані, — братня любов зневолює нас до того. А коли до того зобов’язані, то й до того покликані
та можемо числити на ті помочі Божої благодаті, які потрібні для тієї
преважної, а такої трудної праці»257.

18–19 вересня 1940 р. у Львові пройшло засідання синоду Грекокатолицької Церкви, на якому було продовжене вироблення правил для проведення місіонерської діяльності на території СРСР.
Уніатським Екзархом Білорусі на синоді був затверджений Антон
Неманцевич .
Кампанія поширення унії в СРСР усе більше починала набирати обертів, але зненацька 26 вересня 1940 р. від папи Пія XII у
Львів прийшло повідомлення про анулювання надзвичайних повноважень митрополита Шептицького, раніше наданих йому Пієм
X, Бенедиктом XV і Пієм XI. Таке рішення, швидше за все, було
обумовлене побоюванням, що уніатська місія, розгорнута Шептицьким (до того ж без узгодження з Римською курією) на території СРСР, може зашкодити відносинам Ватикану з Радянським
Союзом і нацистською Німеччиною. Проте у січні 1941 р. уніатські
екзархи зібралися у Львові під головуванням єпископа Миколая
Чарнецького на збори, де було ухвалене рішення продовжувати місіонерську діяльність в СРСР258.
257 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і Діяльність. Церква і церковна
єдність. Документи і матеріали 1899–1944. Том І. Львів, 1995. С. 342.
258 Петрушко В.И. Из истории Украинской греко-католической церкви �������
накануне Великой Отечественной войны // Ежегодная Богословская конференция
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Але з початком Великої Вітчизняної війни Ватикан рішуче змінив свою позицію з питання про участь західно-українських уніатів у пропаганді католицизму на Сході. Цьому, імовірно, у значній
мірі сприяло те, що митрополит Шептицький та інші уніатські
архіпастирі вступили в тісну співпрацю з гітлерівським режимом
в окупованій Україні. І хоча відносини між Ватиканом і Берліном
залишалися досить складними, на Західній Україні німецька влада
надала всіляку підтримку Греко-католицькій Церкві, що також була
тісно пов’язана з організаціями українських націоналістів. Нова
політична ситуація спонукала Римську курію переглянути своє
ставлення до прозелітичної програми митрополита Шептицького.
Уже в грудні 1941 р. кардинал Тіссеран направив митрополитові
Андрею доброзичливе послання, в якому главу Уніатської Церкви
повідомляли про те, що усі раніше призначені греко-католицькі
екзархи нарешті затверджені на своїх посадах Папою Пієм XII і,
відповідно до папського рішення, є підпорядкованими митрополитові Андрею. Сам Шептицький отримував при цьому звання
«делегата Святої Столиці» і в такий спосіб знову ставав керівником
католицької місії на Сході259.
Діяльність митрополита Андрея Шептицького та очолюваної
ним Греко-католицької Церкви в роки окупації України фашистами є однією із найнепривабливіших сторінок в історії галицького
уніатства260. Але показово, що до тісних контактів з нацистами і
націоналістами та неприпустимої політизації церковного життя
Православного Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы,
2002. М., 2002. С. 242–250.
259 Петрушко В. И. Из истории Украинской греко-католической церкви в годы
Великой Отечественной войны // Ежегодная Богословская конференция
Православного Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы,
2003. М., 2003. С. 312–316.
260 Там само; Правда про унiю: Документи i матерiали / Ред. Яремчук Д. А.
Львiв, 1981; Масловський В. З ким i проти кого воювали українськi
нацiоналiсти в роки Другої свiтової вiйни. М., 1999; Добош Олексiй,
прот. Унiя на Українi: Вiк ХХ. Кам’янець-Подiльський, 1996; Гайке В. Д.
Українська дивизiя «Галичина». Iсторiя формування i бойових дiй у
1943–1945 рр. Торонто—Париж—Мюнхен, 1970.
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греко-католицьке духовенство спонукало все те ж саме прагнення
нести унію на Схід будь-якою ціною, не зважаючи ні на які моральні витрати. Саме така колабораціоністська позиція Уніатської
Церкви і її духовенства в роки Другої світової війни стала однією
з найважливіших причин репресій, яких вона зазнала на Україні з
боку радянської влади в післявоєнний період.

•
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О

цінюючи підсумки прозелітичної діяльності Шептицького, варто визнати, що вони виявилися більш ніж
скромними. Інакше, імовірно, і бути не могло: спроби
розширити Галицьке уніатство до масштабу всього
східного слов’янства або хоча б іншої частини України були споконвічно приречені на провал. Це очевидно з тієї причини, що місцева
уніатська традиція, яка існує на Західній Україні дотепер, є породженням епохи Контрреформації з усіма особливостями, які з цього
походять. Створена в результаті укладення Брестської унії 1596 р.
уніатська церква із самого початку свого буття виявилася не природним продовженням православної традиції, що йде із часів Київської Русі, але синтетичним і, в значній мірі, штучним породженням. Через жорсткий контроль та адміністрування з боку Риму в
ній протягом більше трьох сторіч тісно перепліталися як елементи східної спадщини, так і латинські запозичення. Результатом
такого історично перекрученого розвитку Галицького уніатства
стала поява абсолютно специфічної форми католицизму, що, навіть незважаючи на спроби Шептицького очистити її від пізніших
нашарувань, залишилася такою ж. В очах більшості православних
уніати Галичини виглядали як представники чужої релігійної спільноти, чия примітивна богословсько-літургічна традиція й, у ще
більшому ступені, історичний шлях розвитку скоріше відштовхували, ніж приваблювали, аж ніяк не сприяючи досягненню церковної єдності. Це, в остаточному підсумку, усвідомили навіть у Римі,
де єзуїти прийшли до думки про необхідність створити точнішу
(а виходить, і більш ефективну в прозелітичному плані) «копію»
Православ’я — т. зв. «Східний обряд»261.

•

261 Детальніше див.: Николаев К.Н. Восточный обряд. Париж, 1950 г.
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• Розділ 4 •

Уніатство як основний зміст екуменічної
діяльності Католицької Церкви
в 2-й половині ХХ — на початку XXI ст.

§ 1. Проблеми екуменізму та церковної єдності
у документах II Ватиканського собору

П

ідсумки II Ватиканського собору розглядаються більшістю католицьких учених і світських дослідників католицизму як колосальний прорив у всіх ділянках життя
Католицької Церкви, в тому числі — у доктринальній
сфері. Тим часом, як ми вже показали раніше, соборні визначення
щодо папського примату в Церкві й екклезіологічних принципів
католицизму в цілому, незважаючи на новизну фразеології, практично не відрізняються від традиційної позиції Католицької Церкви з даного питання.
Наведені вище дані більш ніж красномовно свідчать про те, що
уніатство в історії православно-католицьких відносин не лише зовсім не виправдало себе як спосіб досягнення церковної єдності,
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але й повністю себе дискредитувало, тому що сприяло ще більшій
конфронтації між християнами Сходу й Заходу. У цьому зв’язку
важливим є розглянути основні документи II Ватиканського собору, що стосуються проблеми досягнення церковної єдності, для
того, щоб оцінити, наскільки в той час змінився погляд Католицької Церкви на уніатство.
II Ватиканський собор в 1964 р. прийняв спеціальний «Декрет
про Східні Католицькі Церкви» (Orientalium Ecclesiarum)262. Цей документ безпосередньо звернений до сучасних уніатів і відображає,
насамперед, взаємини, що склалися усередині Католицької Церкви
між послідовниками латинської традиції й різними уніатськими
спільнотами, які у різний час примкнули до Римської Церкви.
Декрет починається з пафосної заяви про те, що
«Католицька Церква високо цінує установи, літургійні обряди, церковне
Передання та правопорядок християнського життя Східних Церков».

Показова плутанина, що її допускає документ: під терміном
«Східні Церкви» декрет рівною мірою має на увазі як Церкви, які
перебувають «у спілкуванні з Апостольським Престолом», так і ті,
які належать до т.  зв. «нез’єднаних Церков». Здається, що зроблено
це навмисно: якщо колись у Римській курії різко протиставляли
уніатів східним християнам, що відкидають папське верховенство
над собою, то тепер загальний термін, уживаний стосовно тих і
інших, повинен продемонструвати підкреслену доброзичливість і
повагу Риму до східної традиції в цілому, без врахування ступеня
її адаптації католицизмом.
У той же час звертає на себе увагу, що після такого підкреслено
поважного і, здавалося б, новаторського жесту в бік східних християн, II Ватиканський собор робить крок назад, що змушує згадати про часи войовничого католицизму часів Контрреформації з
262 Документы II Ватиканского Собора. М., 1998. С.131–141. Знаки часу. К., 1999,
С. 292–299.
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його жорстким централізмом і прагненням поставити під суворий
контроль Риму уніатські спільноти. Собор декларував:
«Крім того, що стосується всієї Церкви, — установити й деякі особливі
положення, залишаючи все інше на розсуд Східних Соборів».

У декреті парадоксальним чином реверанси у бік передання
Східної Церкви постійно існують поряд з типовим для католицизму прагненням до уніфікації, яке хоча й виражається тепер у
м’якшій, ніж колись, формі, але в цілому зберігає свою суть. Так,
після твердження про те, що
«Католицька Церква має на меті, щоб зберігались завжди та непорушно Передання кожної помісної Церкви чи обряду»,

нагадується:
«Ці помісні Церкви (як Сходу, так і Заходу), хоч і частково відрізняються поміж себе так званими обрядами, тобто літургією, церковним правопорядком та духовною спадщиною, однак є рівною мірою доручені
пастирському проводові Римського Архиєрея, що з волі Божої є наступником святого Петра в першості над цілою Церквою».

І далі:
«Тому вони втішаються однаковою гідністю, так що одна одну не перевищує з причини обряду, та користуються однаковими правами і
мають однакові обов’язки, навіть щодо проповіді Євангелія в цілому
світі (Мк. 16, 15) під проводом Римського Архиєрея»263.

Як видно, Рим, зрівнюючи достоїнства обрядів, знову акцентує увагу на особливій ролі Римського понтифіка для всієї Церкви.
263 Декрет про Східні Католицькі Церкви. ІІ Ватиканський Собор, 21.11.1964.
// Знаки часу. К., 1999, С.292–293.
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При цьому в документі нічого не говориться про перешкоди, що
розділяють православний Схід і латинський Захід. А тим часом,
залишаючи осторонь ці протиріччя, навряд чи припустимо покладати на уніатів, як відзначається в декреті,
«особливий обов’язок: заохочувати єдність всіх християн, особливо
східних».

Замість чесного діалогу про подолання існуючих розбіжностей між Православ’ям і католицизмом II Ватиканський собор
риторично пропонує уніатам сприяти досягненню церковної єдності
«молитвою, прикладом життя, побожною вірністю древнім східним
традиціям і братній повазі до всього й до всіх».

Останнє твердження виглядає особливо парадоксальним: очевидно, що за 400 років, що минули із часу Брестської унії, уніати аж
ніяк не стали для латинян прикладом ні в молитві, ні в житті. Це
підтверджує хоча б той приклад, що аж до кінця ХХ ст. у святцях
Української Греко-католицької церкви значився лише один канонізований прихильник Брестської унії — Йосафат Кунцевич (втім,
особистість настільки суперечлива, що навряд чи можна говорити
про можливість використовувати його авторитет для «заохочення єдності всіх християн»). Що ж стосується «побожної вірності»
своїй традиції, то її, як показує приклад римського «Руссікума»,
католики воліють вивчати в православних, а зовсім не в уніатів,
традицію яких протягом сторіч із Рима досить владно й жорстко
коректували в напрямку зближення з латинською.
Говорячи про
«Східні Церкви, що перебувають у спілкуванні з Римським апостольським престолом»,
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як про такі, що здатні сприяти примиренню між православними
й католиками, Рим ставить себе в позу демагога: офіційні декларації, що буяють пафосними заявами про уніатів як про «міст між
Заходом і Сходом», є дуже далекими від реального стану речей.
Уніати, — католики за своєю суттю, — лише зовні мімікруючи під
православних, створюють непереборні перешкоди в діалозі між
Сходом і Заходом. Це, насамперед, пов’язано з тим, що уніатство
як таке являє собою діалектично абсурдну спробу зодягнути католицький зміст у зовнішні форми церковного життя, адекватні
Православ’ю. Крім того, багатовікові спроби Риму використовувати уніатів у прозелітичних цілях, що мають місце і сьогодні, у ще
більшому ступені сприяють різко негативному сприйняттю уніатів православним світом. Останнє особливо виразно виявилося в
тому масштабному і твердому протистоянні, яке знову спалахнуло
між греко-католиками і православними на Західній Україні наприкінці ХХ сторіччя. У подібній ситуації демагогічні декларації Риму
не можуть виправдати існування уніатських церков. Очевидно,
що для досягнення реальних зрушень у діалозі із православними
католики повинні не лише чесно визнати уніатство, що історично
дискредитувало себе, помилковою моделлю відновлення християнської єдності, але й назавжди припинити спроби надавати йому
роль «примирителя» між Сходом і Заходом.
Однак замість цього декрет II Ватиканського собору, демонструючи повну відсутність реалізму, навпаки, визначає норми
прийняття в лоно Католицької Церкви нових уніатів.
«Від нез’єднаних Східних Церков, що з милості Святого Духа (sic!) доходять до католицької єдності, нехай не вимагається більше, ніж потрібно для простого сповідання католицької віри. А тому, що в них
збережено дійсне священство, східним клірикам, які приступають до
католицької єдності, можна виконувати свій чин, відповідно до норм,
встановлених компетентною владою»264,
264 Декрет про Східні Католицькі Церкви (ІІ Ватиканський Собор, 21.11.64 р.)
цит. за: Знаки часу. К.,1999 — С. 298
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— говориться в декреті. Що при цьому означає поняття «просте
сповідання католицької віри», можна лише здогадуватися, оскільки в новітньому «Катехизисі Католицької Церкви» (1992 р.) про це
нічого не сказано.
У висновку декрету відзначається, що зазначені в ньому
«канонічні розпорядження встановлюються на сучасні обставини,
доки Католицька Церква та нез’єднані Східні Церкви не дійдуть до повної єдності»265.

Подібна заява підтверджує, що Католицька Церква не збирається відмовлятися від уніатства доти, доки його актуальність не
скасується повним підпорядкуванням всіх східних християн владі
Римського папи. Тобто, з католицької точки зору, вся Православна
Церква може бути визнана «потенційно уніатською».
Ще одним важливим для розуміння сучасного погляду Католицької Церкви на проблему церковної єдності документом II Ватиканського собору є «Декрет про екуменізм (Unitatis redintegratio)»
(1964 р.)266.
«Сприяння відновленню єдності між усіма християнами є одним з головних завдань Другого Священного Ватиканського собору»,

— говориться у вступі до цього документу. Справді, собор кардинально змінив політику Католицької Церкви щодо екуменізму,
який, як відзначалося раніше, зазнавав різкої критики і відкидався
Ватиканом ще в середині ХХ ст. Від часу II Ватиканського собору в
Римі не лише почали вважати припустимою екуменічну діяльність,
але й усіляко заохочують її, накладаючи це як обов’язок на всіх ка265 Там само. С. 299.
266 Там само, с. 280-291. Детальний аналіз декрету див.: Петрушко В. И.
Об отношении Католической церкви к экуменизму и Православию //
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского
Богословского института: Материалы, 1998. М., 1998. С. 64–69.
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толиків. «Декрет про екуменізм» позитивно оцінює екуменічний
рух в цілому і навіть, ідучи врозріз із різко вираженою антиекуменічною позицією папи Пія XII267, оголошує екуменізм таким, що
виник «з ласки Святого Духа».
Декрет відзначає:
«В цьому русі до єдності, що зветься екуменічним, беруть участь усі,
хто призивають Триєдиного Бога та визнають Ісуса Господа і Спасителя, і то не лише окремі особи, але й об’єднані в громадах, в яких почули Євангелію та які кожний називає своєю і Божою Церквою. Майже
всі, хоча й нарізно, до однієї і видимої прямують Церкви, що була б
справді вселенська...»268

У той же час у декреті стверджується:
«Одна бо і єдина була Христом Господом заснована Церква, а проте
багато християнських громад подають себе людям, як правдиве насліддя Ісуса Христа...»269

Цією «єдиною Церквою» собор, зрозуміло, у дусі традиційної
для Рима екклезіології вважає Католицьку Церкву і, виходячи із
цього, визначає, як католикам необхідно ставитися до екуменічного руху.
Насамперед, соборна постанова про екуменізм в корені припиняє можливість будь-якого трактування екуменізму, що йде врозріз
із ексклюзивною екклезіологією католицизму. Із цією метою в декреті знову викладається вчення про папське верховенство: документ
відзначає, що Церква Христова завжди управлялася не інакше, як
267 В зв'язку з цим важко стриматися від здивування: як в такому випадку
бути з папською непомильністю? Тим більше, що енцикліка Пія XII «Mystici Corporis», яка розглядалася вище, однозначно є тим самим випадком,
коли Понтифік виявляє своє богословське судження ex cathedra.
268 Декрет про екуменізм. // Знаки часу. К.,1999 — С. 280.
269 Там само. С. 280.
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«через апостолів та їх наступників, зокрема єпископів, на чолі з наступником Петра як головою».

Досить незвичайно виглядає наступна заява, що міститься в декреті:
«...немалі громади відлучились від повної спільноти Католицької
Церкви, деколи не без вини людей з обох сторін. Та ті, що сьогодні
в цих громадах народжуються та живуть вірою в Христа, не можуть
бути звинувачені в гріху розколу, і їх братньою пошаною та любов’ю
обіймає Католицька Церква. Бо ті, що вірять у Христа та справді прийняли хрещення, існують у певній, хоч і не досконалій, спільноті з Католицькою Церквою. Очевидно, розходження, що існують між ними і
Католицькою Церквою, чи то в справах віровчення, чи правопорядку,
чи устрою Церкви, ставлять для повної церковної спільноти немало
перешкод, іноді дуже важливих, до подолання яких прагне екуменічний рух. Однак, виправдані вірою в хрещенні, втілюються в Христа,
тому слушно називаються християнами, та слушно діти Католицької
Церкви визнають їх за братів у Господі»270.

Фактично II Ватиканський собор, усупереч колишнім жорстким
настановам католицької екклезіології, визнає певну «часткову благодатність» інших християнських спільнот:
«...з істин чи благ, що ними, разом узятими, будується та живиться
сама Церква, деякі, і то численні і дуже цінні, можуть бути і поза видимими межами Католицької Церкви».

З деякими застереженнями визнається і наявність благодатних
таїнств поза Католицькою Церквою:
«Немало також священних дійств християнської релігії звершуються і
в наших братів, з нами роз’єднаних, що різними способами відповідно до різних обставин кожної Церкви чи громади, без сумніву, можуть
270 Там само. С. 282.
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породжувати благодатне життя і треба уважати їх за здатних відкрити
доступ у спільноту спасіння»271.

Створюється враження, що II Ватиканський собор справді робить революцію в католицькій екклезіології, визнаючи спасительний характер християнських спільнот, що не визнають папське
верховенство. Але, на жаль, у реальності пропонована собором
новація при уважнішому погляді на неї виявляється не настільки
й радикальною, адже визнання спасительності за некатолицькими
Церквами виявляється можливим виключно завдяки їх якомусь
містичному зв’язку з Католицькою Церквою як такою, що єдина
має повноту благодаті. В іншому ж випадку католики продовжують вбачати в них неповноцінні церковні спільноти.
У декреті відзначається: «Тому і самі Церкви і Громади, роз’єднані з
нами, хоч уважаємо, що вони мають хиби, не позбавлені в таїнстві
спасіння свого значення та ваги. Дух Христа не відмовляється уживати
їх як засобів спасіння, сила яких походить від самої повноти благодаті
і правди, що доручена Католицькій Церкві»272.

Але в той же час
«...лише через єдину Католицьку Церкву Христову, що є загальним для
всіх знаряддям спасіння, можна досягти повноти засобів спасіння. Віримо, що лише апостольському Соборові, яким керує Петро, Господь
доручив усі скарби Нового Завіту, для створення одного Тіла Христового на землі, і до якого треба, щоб були втілені всі, хто належить уже
якоюсь мірою до Народу Божого»273.

Таким чином, думка отців II Ватиканського собору, описавши
перед очима світу, що захоплено дивився на них, «революційне»
271 Там само. С. 282.
272 Там само. С. 282.
273 Там само. С. 282.
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коло, повернулася до цілком традиційних (щоб не сказати — пересічно консервативних) для католицької ексклюзивної екклезіології
постулатів.
Як видно з тексту декрету, екуменічний рух мислиться II Ватиканським собором як процес входження всіх інших християнських
«Церков і Громад» у лоно Католицької Церкви. Заради цієї мети
«...Священний Собор заохочує всіх вірних католиків помічати знаки
часу і пильно брати участь в екуменічному ділі»274.

При цьому собор під екуменічним рухом розуміє всі дії, спрямовані до об’єднання християн (тобто з’єднання їх з Католицькою
Церквою), а саме:
«Усякі зусилля на усунення з ужитку всіх слів, поглядів та вчинків, що
не відповідають по правді та слушності обставинам нез’єднаних братів, і тому утруднюють взаємні відносини з ними».

Поглиблення діалогу і контактів між віровизнаннями має, на
думку авторів документу, приводити до спільної молитви.
Декрет накреслив перед учасниками екуменічного процесу наступну перспективу:
«...щоб із часом цим шляхом, подолавши перепони, що перешкоджають досконалому церковному спілкуванню, всі християни у спільному
святкуванні Пресвятої Євхаристії, зійшлися разом в неподільності одної єдиної Церкви, що її спочатку дав Церкві Христос і яка, як віримо,
перебуває незнищимо в Католицькій Церкві...»275

Тобто, простіше кажучи, підсумком екуменічної активності Ватикану повинна стати якась загальна й глобальна унія всіх християн світу з Римською Церквою.
274 Там само. С. 283.
275 Там само. С. 283.
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Слід зазначити, що об’єднання всіх християн у лоні Католицької Церкви мислиться учасниками II Ватиканського собору з можливістю збереження всіх специфічних особливостей кожної конфесії. В «Декреті про екуменізм» відзначається:
«Зберігаючи в тому, що необхідне, єдність, кожен у Церкві, відповідно
до дарованого йму, нехай зберігає відповідну свободу як у різних формах духовного життя та правопорядку, так і в розмаїтті літургійних обрядів, і навіть у богословському опрацюванні об’явленої правди...»276

Однак, продекларувавши необхідність збереження всіх помісних традицій у лоні універсальної Католицької Церкви, декрет
знову повертається до типового римського централізму, коли як
засіб, що сприяє об’єднанню всіх у єдину Церкву, пропонує «відновлення», інакше кажучи — модернізацію всіх сторін церковного
життя.
«...Це оновлення має особливе екуменічне значення. А розмаїті прояви життя Церкви, що ними це оновлення вже здійснюється, — як-от
біблійний та літургічний рух, проповідання Слова Божого й катехизація, апостолат мирян, нові види чернечого життя, духовність подружжя та соціальна діяльність Церкви, — можна вважати запорукою та
провісниками успішного майбутнього поступу екуменізму»277,

— відзначається в декреті. Значна роль, що приділяється церковному модернізму в екуменічних планах Ватикану, є цілком зрозумілою. Модернізм закономірно приведе до розмивання і нівелювання церковної традиції, що значно полегшує екуменічний діалог на
виробленій католицизмом основі.
Постанова «Про екуменізм» дозволяє католикам спільну із іншими християнами участь в екуменічній молитві:
276 Там само. С. 283–284.
277 Там само. С. 284.
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«В деяких окремих випадках, наприклад при моліннях, влаштованих
„за єдність“, чи на екуменічних з’їздах, дозволено і навіть бажано, щоб
католики з роз’єднаними братами єднались у молитві»278.

Більше того, Католицька Церква готова допустити як компроміс спілкування в таїнствах з «роз’єднаними братами», хоча це й
порушує логіку католицької екклезіології та й самої ватиканської
концепції екуменізму. Таке спілкування в таїнствах допускається II
Ватиканським собором стосовно Помісних Православних і дохалкідонських Церков. Декрет пояснює це рішення в такий спосіб:
«Оскільки ці Церкви, хоч і нез’єднані, мають важні святі Тайни, зокрема, через апостольське наступництво, Священством та Євхаристією,
якими вони з нами зв’язані досі найтіснішим чином, деяке спілкування в cв. Тайнах, за сприятливих обставин та за схваленням церковних
властей, не лише є можливе, а й бажане»279.

У той же час, дане положення собору не можна не визнати суперечливим після того, як було продекларовано, що повнота таїнств можлива лише в Католицькій Церкві, і може бути лише одна
Церква й одна Євхаристія.
Стосовно «Церков Сходу» Католицька Церква взагалі декларує
широку свободу. У декреті сказано:
«...Східні Церкви, пам’ятаючи про потребу єдності цілої Церкви, можуть керуватися власними законами, як такими, що відповідають краще вдачі своїх вірних і відповідніші для добра духовного».

II Ватиканський собор також допускає не менш широкий богословський плюралізм заради можливого возз’єднання східних
християн з католиками:
278 Там само. С. 285.
279 Там само. С. 288.
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«Те, що було вище сказане про правову різноманітність, бажано нам
заявити і про відмінний виклад богословського вчення. При дослідженні об’явленої правди використовували на Сході та на Заході різні
методи та засоби для пізнання та сповідування Божих тайн. Тому немає чому дивуватися, коли деякі сторінки об’явлених таїнств деколи
відповідніше пізнаємо та краще висвітлюємо з одної сторони, ніж з
другої, так що скорше треба говорити, що різні богословські формули
часто себе взаємно доповнюють, ніж собі суперечать»280.

Таким чином, нова екуменічна концепція католицизму, затверджена II Ватиканським собором, готова визнати несуттєвими всі
догматичні нововведення католиків, у тому числі — Filioque, догмат
про Непорочне Зачаття Божої Матері та ін. Тим самим вони стають
необов’язковими для відновлення спілкування між західними й
східними християнами. І лише папський догмат як основа католицької екклезіології залишається, з погляду Риму, єдиною непорушною
умовою відновлення церковної єдності, що у такому випадку знову з
неминучістю є поверненням до реалізації уніатської моделі.
Отже, Католицька Церква припускає й заохочує екуменічний
рух, однак розуміє його зовсім однозначно як процес інтеграції
всіх християн у своє лоно, під владою папи Римського. У даному
контексті показово, що Католицька Церква не є членом Всесвітньої
Ради Церков, тому що, визнаючи повноту спасительності лише за
собою, вона не може брати участь в екуменічному русі на рівних
засадах з іншими християнськими конфесіями.

§ 2. Уніатство як імпліцитна основа
екуменічної стратегії католицизму
на сучасному етапі
Протиріччя, закладене II Ватиканським собором, який одночасно
підтримував католицизм східного обряду й прагнув до діалогу зі схід280 Там само. С. 289.
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ними християнами, що не визнають папського верховенства, продовжувало розвиватися й надалі. Причому, зі сфери абстрагованого
богословствування воно згодом перейшло в практичну площину і
якнайістотніше відбилося на православно-католицьких відносинах.
Це відбулося після того, як у Радянському Союзі почала проводитися політика перебудови, і в Західній Україні вийшла з підпілля
й стала відроджувати свої структури Українська греко-католицька
церква. Уніатське питання, без сумніву, стало тим каменем спотикання, об який розбилися відносини поміж Руською Православною
і Римо-католицькою Церквами, що колись, від часу II Ватиканського
собору, досить успішно розвивалися й були цілком дружніми.
Розвитку масштабного конфлікту на релігійному ґрунті, що
спалахнув на Західній Україні, передувала подія, що істотно вплинула на розвиток процесу духовного відродження в республіках
Радянського Союзу, — святкування 1000-ліття Хрещення Русі. У
той же час офіційні документи Католицької Церкви із цього приводу були витримані в тональності, яка передвіщувала, що вибір
між туманною екуменічною перспективою й живою реальністю
уніатства, що відроджується, Ватикан готовий зробити на користь
останнього. Зокрема, про це свідчив зміст Апостольського послання «Euntes in mundum»281, з яким 1988 р. звернувся до своєї пастви
папа Іоанн Павло II.
Насамперед, святкування 1000-ліття Хрещення Русі послужило
новим приводом для того, щоб заявити про «тісний зв’язок» Русі
й Риму.
Папа вказує, що
«повнота часу для хрещення народу Русі настала наприкінці першого
тисячоліття нашої ери, тобто тоді, коли Церква була ще нерозділеною»,
і «існувало повне спілкування між Сходом і Заходом, між Римом і Константинополем, що зберігали взаємні відносини».
281 Папа Иоанн Павел II. Апостольское послание «Euntes in mundum» //
Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. М., 2005.
С. 352–373.
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«Саме ця нерозділена Церква Сходу й Заходу прийняла Київську Церкву й надала їй допомогу»,

— вказує Папа, чий пафос у цьому випадку досить далекий від історичної об’єктивності: формально розколу ще не було, але серйозні
богословські розбіжності вже були реальністю.
Ще менш історичним є те, що Іоанн Павло II говорить про
ставлення св. рівноапостольного князя Володимира до західнохристиянської традиції:
«Князь Володимир знав про існування церковної і європейської єдності. Тому він підтримував відносини не лише з Константинополем,
але й з Римом; усі визнавали, що єпископ цього граду — чільник церковного спілкування».

Тим часом, історичній науці невідомі джерела, на підставі
яких можна було б робити висновок про те, що св. Володимир
бачив у папі Римському главу Християнської Церкви. Навпаки,
у Початковому Руському літописі говориться про несприйняття
Хрестителем Русі латинських місіонерів і небажання мати з ними
справи.
З тексту послання видно, що Рим стоїть на роздоріжжі, роздумуючи, що йому вигідніше: зберегти екуменічні контакти з Руською Православною Церквою чи виявитися покровителем західноукраїнських уніатів.
«Київ прийняв Хрещення і, як було сказано вище, перетворився в новий центр церковного життя. Завдяки цьому центру Євангеліє і благодать віри стали надбанням тих народів і земель, які нині пов’язані з
Московською патріархією, тобто з Руською Православною Церквою, і
з Українською Католицькою Церквою (її повне спілкування з Римською
кафедрою було відновлено в Бресті)»,

— сказано в посланні Іоанна Павла II.
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Таким чином, уніати також проголошуються рівноправними
спадкоємцями древньої традиції «Київської Церкви». Така позиція
Рима в уніатському питанні, безумовно, передвіщувала виникнення суттєвих складностей у відносинах Ватикану з Руською Православною Церквою. І все ж, Іоанн Павло II намагається у своєму
посланні накреслити настільки ж ідилічну, наскільки й утопічну
картину:
«Сьогодні більш ніж будь-коли сповнені рішучості віднайти спілкування і розділити євхаристичну трапезу (незважаючи на труднощі, породжені віковими непорозуміннями) обидві Церкви, Католицька й
Православна, у цей тисячолітній ювілей з особливою увагою і надією
звертають свій погляд на всіх дочок і синів святого Володимира».

Важко зрозуміти, на що сподівався Понтифік, який не міг не
усвідомлювати, що для Православ’я уніатство однозначно неприйнятне як спосіб досягнення церковної єдності, а вся історія
взаємин уніатів і православних на Західній Україні свідчить про
неможливість переступити через існуючі між ними найглибші
протиріччя, називати які «непорозуміннями» було вершиною неадекватності.
Незабаром після публікації послання «Euntes in mundum» у
Східній Європі і, в першу чергу — в Україні, відбулася т. зв. реабілітація уніатських церков. Українська греко-католицька церква, яка
представляла себе жертвою сталінських репресій і експлуатувала
образ «церкви-мучениці», в найкоротший термін не лише відтворила в повному обсязі свою структуру, ліквідовану після II світової
війни, але перейшла до вкрай агресивних дій проти Православної
Церкви на всій території Галичини. Західноукраїнські православні
єпархії Московського Патріархату — Львівська, Івано-Франківська
й Тернопільська — виявилися фактично розгромленими, а більшість їхніх колишніх парафій — насильно захопленими уніатами.
У ситуації, що створилася, Рим волів забути про екуменічну риторику II Ватиканського собору заради перспективи здобуття де[167]

кількох мільйонів католиків східного обряду. Папа Іоанн Павло II
не лише радісно привітав відродження уніатства в Галичині, яке,
по суті, перекреслило підсумки чвертьвікового діалогу Святого
Престолу із православним світом, але не вжив ніяких заходів для
того, щоб хоч якось приборкати свою агресивну уніатську паству і
зупинити запекле протистояння, що виникло на релігійному ґрунті в західноукраїнському регіоні.
31 травня 1991 р. з’явилося «Послання єпископам Європи про
відносини між католиками й православними в новій ситуації в
Центральній і Східній Європі»282 папи Іоанна Павла II. Воно, по
суті, не принесло нічого нового й істотного, крім демагогічних закликів до любові і братерства між православними й католиками.
Ніякого осуду уніатства в зазначеному документі знову не було.
Понтифік малював у своєму посланні картину, що не мала нічого
спільного з дійсністю.
«Східні Католицькі Церкви приймають вчення II Ватиканського собору
про екуменізм, ставляться до нього з повною довірою й бажають внести свою частку у досягнення повної єдності між католиками й православними. Мені радісно переконатися в тому, що це все більше усвідомлюється католиками й православними, як видно з недавніх заяв»,

— задоволено повідомляв Іоанн Павло II у той самий час, коли уніатські «екуменісти» нищили православні парафії у Західній Україні, подекуди доводячи протистояння із православними до кровопролиття.
І все-таки, незважаючи на запекле протистояння уніатів і православних, що розгорнулося у Західній Україні на початку 1990-х
рр., надію на умиротворення конфлікту й повернення до колишнього доброзичливого діалогу між католицизмом і Православ’ям
282 Папа Иоанн Павел II. Послание епископам Европы об отношениях
между католиками и православными в новой ситуации в Центральной
и Восточной Европе// Православие и католичество: от конфронтации к
диалогу. М., 2005. С. 374–380.
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на короткий час вселила поява документу, який після його публікації виглядав проривом у православно-католицьких відносинах.
Мова йде про т.  зв. Баламандську угоду 1993 р., що властиво була
резолюцією, прийнятою в Баламанді (Ліван) на 7-й пленарній сесії Спільної міжнародної комісії з питань богословського діалогу
між Римо-католицькою і Православною Церквами (17–24 червня
1993 р.)283.
Насамперед, у тексті Баламандської резолюції містилася заява,
якої із нетерпінням очікував увесь православний світ, — відмова
Католицької Церкви від уніатства як методу з’єднання Церков. Це
положення, безумовно, повинно було стати одним із найрадикальніших кроків на шляху поліпшення відносин між Ватиканом і Помісними Православними Церквами.
Баламандська резолюція відзначає, що спроби укласти унію
між Східними Церквами й Римом, які мали місце в історії, привели
в підсумку не лише до утворення східних католицьких церков, але
й спричинили створення ситуації,
«яка стала джерелом конфліктів і страждань спочатку для православних віруючих, а пізніше також і для католиків».

Документ констатує: у ході спроб укладення унії
«відновлення єдності між Східною й Західною Церквами не було досягнуто, і завдяки цим спробам навіть був поглиблений цей поділ».
«Оскільки католики й православні знову взаємно визнають себе стосовно таїнства Церкви і знову взаємно відкривають себе як ЦерквиСестри, дану вищеописану форму „місіонерського апостолату“, назва283 Текст див.: Униатство как метод объединения в прошлом и поиск
полного общения в настоящем. Баламанд (Ливан), 1993 // ЖМП. 1997.
№ 12. С. 30–34. Детальний аналіз документу див.: Петрушко В. И. Об
отношении Католической церкви к Экуменизму и Православию //
Ежегодная Богословская конференция Православного Свято-Тихоновского
Богословского института: Материалы, 1998. М., 1998. С. 64–69.
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ну уніатством, не можна в майбутньому сприймати ні як метод, ні як
модель єдності, до якого прагнуть наші Церкви»,

— декларує Баламандська угода.
Однак і цими багатообіцяючими формулюваннями право
славно-католицький діалог, розпочатий у Баламанді, не обмежився.
Резолюція містить низку положень, які виглядають революційними навіть у порівнянні з екуменічною програмою II Ватиканського
собору.
Зокрема, у документі стверджується:
«13. Обидві сторони визнають, що все, що Христос довірив Своїй
Церкві — визнання апостольської віри, участь у тих самих таїнствах,
особливо у єдиному священстві, що здійснює єдину Жертву Христову,
апостольське преємство єпископів, — не може розглядатися як виключна власність однієї з наших Церков. В такому контексті очевидно,
що всяке перехрещення виключене.
14. Ось чому Церква Католицька і Церква Православна взаємно визнають одна одну в якості Церков-сестер, які спільно зберігають Церкву
Божу у вірності Її божественному призначенню, особливо, щодо єдності. За словами папи Іоанна-Павла II, екуменічне зусилля ЦерковСестер Сходу і Заходу, основа яких базується на діалозі й молитві,
спрямовані до спілкування досконалого і абсолютного, яке не може
бути ні поглинанням, ані змішуванням, а зустріччю у істині та любові
(Slavorum Apostoli, 27)»,

— підкреслюється в угоді.
Резолюція також однозначно засуджує прозелітизм:
«15. … при намаганнях відновити єдність не може бути мови про прагнення навернути вірних з однієї Церкви до іншої з метою забезпечення їхнього спасення».
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Однак обидві сторони, виключивши уніатство як метод пошуку
з’єднання Церков, все ж, підтвердили право на існування історично сформованих східних католицьких (тобто уніатських) церков і
включення їх в екуменічний діалог із Православ’ям. У той же час
документ чітко вказує, що подальше поширення уніатства повинне бути зупинене:
«22. Пастирська діяльність як латинської, так і східної католицької
Церкви більш не спрямована на те, щоб спонукати вірних однієї Церкви переходити в іншу; таким чином, вона більш не націлена на прозелітизм серед православних. Вона спрямована на задоволення духовних потреб своїх власних вірних і не має ніякої волі до експансії за
рахунок Православної Церкви».

В умовах міжконфесійних конфліктів, що виникли на Заході
України, мала велике значення і наступна заява учасників Баламандської зустрічі:
«24. Релігійна свобода вимагає, особливо в конфліктних ситуаціях,
щоб вірні могли сформулювати свій вибір і без постороннього тиску
вирішити, чи хочуть вони бути у спілкуванні з Церквою Православною,
чи з Католицькою. … Будь-який тиск слід виключити»,

— підкреслювалося в документі.
Баламандська угода також засуджувала насильство на релігійному ґрунті, від кого б воно не виходило:
«27. Недоброзичливість могла би зникнути легше, якщоб обидві сторони засудили насильство там, де певні спільноти здійснюють його
проти громад Церкви-сестри».

Для запобігання нових конфліктів пропонувалися цілком конкретні заходи:
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«29. … для уникнення будь-якого непорозуміння і поглиблення довіри поміж двома Церквами, необхідно, щоб католицькі і православні
єпископи однієї місцевості радилися перед здійсненням таких католицьких пастирських заходів, які тягнуть за собою створення нових
структур у регіонах, що традиційно відносяться до юрисдикції Православної Церкви. Це необхідно для уникнення дублювання пастирської
діяльності, яка могла б швидко привести до загрози конкуренції, або
навіть конфлікту».

Теза про взаємне визнання таїнств Православної й Католицької
Церков була розширена у літургічній області до наступних рекомендацій громадам:
«28. Віра в реальність Таїнств вимагає вшановування всіх літургічних
чинів інших Церков. Застосування сили для того, для оволодіння місцем богослуження суперечить цьому переконанню. Навпаки, останнє
вимагає, щоб в певних випадках допомогати іншим церквам в їхніх
богослужіннях, надаючи свій власний храм у їхнє розпорядження для
почергового в різний час служіння в тому самому приміщенні».

Програма, прийнята в Баламанді, і підписана такими авторитетними представниками Ватикану як кардинал Едвард Кассіді,
голова Папської ради з питань єдності Церкви; кардинал Роже
Етчегере, голова Папської ради «Справедливість і мир», та іншими, була наполегливо рекомендована до виконання на практиці, у
тому числі й Українській греко-католицькій церкві. Баламандська
угода була схвалена Архієрейським Собором Руської Православної Церкви 1994 р., хоча обговорення тексту документу на Соборі
не відбулося, і лише деякі учасники Собору були з ним ознайомлені.
Однак радість із приводу досягнення «епохальних» домовленостей виявилася передчасною: у реальності досягнуті в Баламанді домовленості так і не були втілені в життя.
Далеко не всі усередині Римської курії й серед ієрархії Като[172]

лицької Церкви поділяли декларовані в Баламанді принципи
православно-католицьких відносин. Зокрема, глава Української
греко-католицької церкви Мирослав-Іван кардинал Любачівський
заявив про те, що Баламандська резолюція суперечить традиційному статусові уніатських церков у загальній системі католицизму,
яка склалася після II Ватиканського собору. Кардинал підкреслив
невідповідність Баламандської угоди і Кодексу канонів Східних
Церков. При цьому Любачівський оголосив, що розглядає діяльність уніатів на всім просторі України як на канонічній території
Католицької Церкви. У силу цього, з погляду кардинала, подальше
поширення уніатства на Схід не може вважатися прозелітизмом.
Йозеф-Марія де Вольф, керівник місіонерського товариства свв.
Кирила й Мефодія, яке до легалізації УГКЦ в 1989 році займалося
активною підтримкою уніатів, що діяли на Україні підпільно, розцінив Баламандську угоду ще більш жорстко. В інтерв’ю Інформаційному бюлетню студійського монастиря св. Йосифа у Львові в
1994 р. він кваліфікував Баламандську угоду в такий спосіб:
«Різні пункти цієї угоди не відповідають Євангелію. За своїм змістом
цей документ рівнозначний єресі. Саме тому цей документ, прийнятий у Баламанді, абсолютно неприйнятний».

Навіть кардинал Кассіді, що підписав Баламандську угоду, уже
через два роки всупереч цьому документу заявив, що Католицька
Церква ні за яких умов не відмовиться від свого вчення про верховенство Папи як спадкоємця святого апостола Петра й головної
ролі Римського єпископа в Церкві284.
Баламандський документ фактично визнавав, що ніякої перешкоди на шляху до спілкування між католиками й православними
немає. У той же час реально існуючий комплекс протиріч між Пра284 Цит. за: Петрушко В. И. Об отношении Католической церкви к екуменизму
и Православию // Ежегодная Богословская конференция Православного
Свято-Тихоновского Богословского института: Материалы, 1998. М., 1998.
С. 64–69. (пер. авт.)
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вославною й Католицькою Церквами переконував у протилежному. Стрімке й агресивне відродження уніатства в Західній Україні
і його подальше просування на Схід також спонукали Ватикан не
квапитися з висновками про історичну неспроможність унії, у якій
папство знову побачило досить дієвий засіб прозелітизму серед
православних. В остаточному підсумку у Ватикані так і не відбулося бажаного православними рішучого повороту в напрямку осуду
унії й була продовжена політика активної підтримки уніатства.
Не спростовуючи Баламандської домовленості ніякими спеціальними заявами із цього приводу, Римська курія фактично м’яко
дезавуювала цей документ, що так ніколи й не одержав офіційної
санкції папи Римського. Екклезіологічно неспроможні Баламандські рішення були використані Католицькою Церквою лише як
ширма, що прикривала повернення до колишнього курсу на використання й поширення уніатства як місіонерського засобу. Це
цілком підтверджувало нове Апостольське послання «Orientale
lumen»285, опубліковане папою Іоанном Павлом II в 1995 р. і яке
знов-таки містило не осуд, а апологію уніатства. Із цієї причини
послання було настільки ж мало конструктивним для розвитку
реального діалогу між православними й католиками, як і ті документи, які Ватикан публікував на початку 1990-х рр., до появи
Баламандської угоди.
«Світло зі Сходу освітлює Вселенську Церкву»,

— так пафосно починає Іоанн Павло II своє послання «Orientale
lumen». Це світло, як каже Папа, надихнуло його попередника папу Лева XIII286, який написав апостольське послання
«Orientalium Dignitas». У цьому посланні Лев ХІІІ відстоює зна285 Папа Иоанн Павел II. Апостольское послание «Orientale lumen» //
Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. М., 2005.
С. 395–428.
286 тексті папського послання наводиться посилання: Leonis XIII Acta, 14
(1984), 358–370.
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чення східного Передання для всієї Церкви. Іоанн Павло II рекомендує католикам
«ознайомитися із цим Переданням, щоб пізнати його і сприяти — у
міру можливостей кожного — справі з’єднання».

Інакше кажучи, Папа висловлює надію, що знання католиками
Передання Православної Церкви стане тим психологічним фактором, який підштовхне православних до зміни свого ставлення до
католицизму, щоб, зрештою, з’єднатися з Римським престолом.
У посланні також сказано, що католики східних обрядів добре
усвідомлюють, що вони разом із православними братами є живими носіями цього Передання. Дане твердження Іоанна Павла
II заслуговує на особливу увагу, тому що ставить під сумнів розуміння Римом всієї проблематики уніатства. Адже православна свідомість бачить в уніатстві, у першу чергу, саме відхід від
східного Передання: зберігаючи лише зовнішню обрядову оболонку й стаючи католиками по суті, уніати втрачають те головне,
що становить сутність Православ’я й що є головною проблемою
православно-католицького діалогу про можливість досягнення
церковної єдності. Називати уніатів «живими носіями цього Передання» — означає, або свідомо ігнорувати точку зору православних, або ж виявляти крайній ступінь нерозуміння проблематики
церковної єдності.
Говорячи про спадщину Східної Церкви, Папа висловлює побажання, щоб також і чада Католицької Церкви латинської традиції
могли у всій повноті пізнати цей скарб і розділити з Папою його
гаряче бажання: нехай буде відновлене в Церкві й світі повне вираження кафоличності Церкви, що розкривається не в якій-небудь
одній, а в безлічі різних традицій, і вже тим більше не в протистоянні громад; і нехай одержать усі можливість долучитися до
радості про «Богооткровенне і неподільне надбання Вселенської
Церкви». Іоанн Павло II заявляє, що його думки звернені до Церков Сходу, так само, як це було з багатьма Папами в минулому, які
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усвідомлювали, що на них насамперед покладена місія зберігати
єдність Церкви й невпинно шукати з’єднання християн там, де
воно виявилося порушеним.
Але ці висловлення Іоанна Павла II породжують закономірне
питання: якщо йому така дорога церковна єдність, то чому Понтифік, заохочуючи розширення уніатської експансії в Східній Європі, обрав шлях, який, незважаючи на свою уявну вигоду, отриману від відродження уніатства, безумовно, відкинув далеко назад
православно-католицький діалог про церковну єдність?
Проте, Папа знову й знову намагається у своєму посланні виправдати уніатство:
«Східні Церкви, що увійшли у повне з’єднання з цією Римською Церквою, виявили таким чином рівність, втілену згідно з тодішнім ступенем церковної зрілості. Вступаючи у кафоличне спілкування, вони зовсім не мали наміру зректися вірності своїй традиції, про що свідчили
впродовж століть, часто навіть ціною власної крові»287.
«Вже кілька разів зазначалось, що здійснена повна єдність Східних
Католицьких Церков із Римською Церквою не повинна спричинювати
зменшення усвідомлення ними їхньої власної ідентичності та самобутності»,

— вважає Іоанн Павло II288.
Подібні твердження вступають у повне протиріччя із православним поглядом на уніатство, згідно з яким доктринальні положення, що відокремлюють католицтво від Православ’я, цілком
і повністю присутні в уніатстві. Але папське послання переконує,
що в Римі, схоже, уніатів, з’єднаних з апостольською столицею,
продовжують водночас вважати православними.
287 Світло Сходу. Апостольський лист папи Іоанна Павла ІІ // Знаки часу.
К., 1999 — С. 367.
288 Там само.
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«Ці Церкви носять на своїм тілі рани драматичного розбиття, бо ще не
осягнена цілковита єдність із Православними Східними Церквами, з
якими вони поділяють спільну духовну спадщину їхніх Отців»289,

— стверджує Іоанн Павло II.
Складається враження, що послання «Orientale lumen» надає
вивченню східного християнства, радше, психологічний характер.
На думку Іоанна Павла II, це необхідно Католицькій Церкві, щоб
вона на ділі показала,
«набагато більше, ніж у минулому, наскільки шанує та цінує християнський Схід і наскільки суттєвим вважає його вклад у повноту життя
Вселенської Церкви»290.

У подібній постановці питання не можна не бачити певної наївності: навряд чи для Православної Церкви має значення зовнішній
прояв поваги до її традиції на тлі невирішеної дотепер проблеми
уніатства.
Про намір Риму повністю порвати з декларованими у Баламанді принципами у ще більшому ступені, ніж послання «Orientale
lumen», засвідчила енцикліка папи Іоанна Павла II «Ut unum
sint»291, опублікована 25 травня 1995 р.
Енцикліка всіляко підкреслює, що «екуменічний пошук» необхідно вести в перспективі, наміченій II Ватиканським собором. Уже
в першому розділі документу — «Екуменічний борг Католицької
церкви» — робиться базована на соборному визначенні про екуменізм заява, що визначає весь подальший тон документу:
289 Там само.
290 Там само.
291 Текст наводиться за: Щоб усі були одно. Енцикліка папи Івана-Павла II.
Про екуменічний обов'язок. (25.V.1995) // Знаки часу. К.,1999 — С. 337353. Аналіз документу див.: Петрушко В. И. Об отношении Католической
церкви к екуменизму и Православию // Ежегодная Богословская
конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского
института: Материалы, 1998. М., 1998. С. 64–69.
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«Разом з усіма Христовими учнями Католицька Церква будує на Божому задумі своє прагнення зібрати всіх воєдино».

Тобто споконвічно Католицька Церква визначає себе саме як
Церкву Христову в її повноті. Всі інші християни, на думку Папи,
повинні будуть возз’єднатися з нею, влитися в неї.
Проголошуючи слідом за II Ватиканським собором екуменічний рух благодатним і духоносним і закликаючи всіх католиків
брати в ньому участь, енцикліка в той же час окреслює й основні
принципи католицького підходу до екуменізму. Вони випливають,
у першу чергу, з догматичної конституції II Ватиканського собору
про Церкву «Lumen gentium», яка цитується в енцикліці і зазначає,
що Христова Церква є звершена в Церкві Католицькій, керованій
спадкоємцем Петра і єпископами, які перебувають у спілкуванні з
ним. Водночас визнається, що й поза її складом знаходиться багато
елементів освячення й істини, що є дарами, властивими для Церкви Христової. Це спонукає до кафолічної єдності.
Вторуючи визначенням II Ватиканського собору, енцикліка не
лише визнає Католицьку Церкву носителькою повноти благодаті — єдиною Церквою Христовою, але й ставить у прямий зв’язок
з буттям Католицької Церкви ті елементи благодатної природи, які
визнаються католицизмом в інших християнських спільнотах. Ці
«елементи» Церкви в некатолицькому світі, як твердить енцикліка,
і є вже самі по собі певною формою спілкування між Католицькою
й іншими Церквами.
Ідучи врозріз із Баламандською угодою й ототожнюючи виключно себе із Церквою Христовою в її повноті, Католицька Церква визнає своє начебто часткове буття в інших християнських
спільнотах. Звідси витікає накреслена енциклікою екуменічна
перспектива: возз’єднання відірваних частин із цілим та поповнення Католицької Церкви елементами, наявними в інших конфесіях, через відновлення євхаристичного спілкування з Римською
Церквою.
Папа Іоанн Павло II підкреслює, що Церква Христова справді є
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присутньою в інших християнських громадах у тій мірі, у якій там
наявні ці елементи. Саме тому II Ватиканський Собор говорить про
існування певного, хоча й недосконалого спілкування. Догматична конституція Lumen gentium підкреслює, що Католицька Церква
«з ряду причин усвідомлює себе пов’язаною» із цими громадами
істинним спілкуванням у Святому Дусі. Причому, це гіпотетичне
«недосконале спілкування» він пропонує зростити й довести його
до повноти спілкування в істині й любові.
«За межами католицької громади немає церковної порожнечі. Численні елементи величезної важливості (eximia), які в Католицькій Церкві
є частиною повноти засобів спасення й дарів благодаті, що становлять
Церкву, можна знайти й в інших християнських громадах»,

— відзначається в енцикліці .
У документі стверджується, що прагнення всякої християнської громади до єднання іде поряд з її вірністю Євангелію. Однак
після викладу основних положень екуменізму в католицькому
трактуванні стає очевидним, що в реальності Рим знову пропонує як засіб з’єднання Церков усе ту ж саму уніатську модель,
яка має на увазі підпорядкування всіх християн владі Римського
папи.
Католицька Церква відповідно до принципів, які декларував
щодо екуменізму II Ватиканський собор, більше не зв’язує себе
канонічними заборонами на молитовне спілкування зі членами
інших християнських спільнот (як це має місце в Православній
Церкві). Із цієї причини у своїй енцикліці папа Іоанн Павло II
вважав за можливе заявити, що своє найповніше вираження
така любов знаходить у спільній молитві. Спільну молитву братів
і сестер, які не перебувають у повному спілкуванні між собою,
II Ватиканський Собор називає душею всього екуменічного руху.
Ця молитва є
«без сумніву найпевнішим засобом випросити благодать єднання»,
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а також
«справжнім виразом тих уз, якими католики донині пов’язані з
роз’єднаними братами».

Навіть якщо моляться не про християнську єдність, а про щось
інше, наприклад, про світ, така молитва в дійсності стає вираженням і підтвердженням єдності.
Такий погляд перебуває в глибокому протиріччі з Переданням
Церкви Христової, яке завжди вважало припустимим молитовне
і, як його кульмінацію, євхаристичне спілкування лише серед тих,
хто належить до єдиної Церкви, хто є однодумцем у своєму сповіданні віри й не має нічого на совісті проти тих, з ким збирається
спільно молитися. Позиція, висловлена в енцикліці, тим більше суперечлива, що, як вказувалося вище, у Католицькій Церкві ніхто
не скасовував постанов її соборів, що їх католики вважають «вселенськими», які анафематствували всіх, хто не приймав догматичних нововведень католицизму292.
Досить невиразно характеризується в енцикліці поняття екуменічного діалогу, основою й опорою якого вважається молитва.
Молитва — це душа екуменічного відновлення й гарячого прагнення до єдності. Здатність до «діалогу» закорінена в природі особистості і її гідності. Діалог — це необхідний крок на шляху до
самореалізації людини, кожного індивіда й усякої людської спільноти, — вважає Іоанн Павло II.
Співвідношення молитви й діалогу, пропоноване в енцикліці,
не може бути прийнятним з погляду Православ’я: спільна молитва
мислиться не як вінець зусиль для досягнення церковної єдності, але як первинна умова діалогу, у залежність від якої ставиться
успіх останнього. При цьому, всупереч раніше декларованим енциклікою твердим принципам католицької ексклюзивної екклезіології, покладеним в основу екуменічної діяльності Католицької
Церкви, Понтифік заявляє, що
292 Пор., напр., з наведеними вище анафематизмами I Ватиканського собору.
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«для екуменічного діалогу характерний спільний пошук істини, особливо у тому, що Церкви. По суті, істина формує свідомість і скеровує
людські зусилля для досягнення єдності. У той же час вона вимагає,
щоб свідомість і вчинки християн, як роз’єднаних братів, надихалися
молитвою Христа про єдність і були їй підвладні. Між молитвою й діалогом існує тісний зв’язок. Чим глибша й свідоміша молитва, тим плідніший буде діалог. З одного боку, діалог залежить від молитви, однак,
з іншого, молитва стає дозрілішою в діалозі».

Подібні твердження при їхньому співставленні з реальними результатами таких заходів, як, наприклад, Баламандська конференція, спонукають думати, що для католицької сторони важливі не
стільки фактичні результати діалогу у вигляді конкретних домовленостей, скільки сама наявність діалогу як самоцінного фактору
екуменічної активності. Тобто цінність діалогу як якогось поглибленого спілкування, включеного в загальну екуменічну перспективу, перевищує для католицької Церкви значимість досягнутих у
ньому угод, які згодом, як видно знову ж на прикладі Баламанду,
можуть бути Ватиканом легко відкинуті.
Енцикліка «Ut unum sint» також відкриває широке поле для
компромісів у догматичній області. Однак у реальності задекларовані принципи богословського діалогу виглядають радше як програма нівелювання наявних різночитань, ніж як конструктивний
підхід до вироблення рішення, що задовольняє обидві сторони. В
енцикліці йде мова про хід діалогу, де неминуче доводиться стикатися з тим, що в різних Церквах і церковних громадах віровчення
викладається по-різному. Для екуменічної роботи це має кілька
наслідків. Насамперед, якщо йдеться про вiронавчальні формули,
які відрізняються від традиційних, то в першу чергу слід упевнитися, що саме виражають відповідні слова. Так, наприклад, було
вчинено щодо недавніх спільних декларацій, які підписали як попередники Іоанна-Павла ІІ, так і сам він, з Патріархами тих Церков,
з якими протягом століть не припиняються суперечки в царині
христології.
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Очевидно, подібними міркуваннями пояснюється й інший факт,
відзначений в енцикліці — візит до Риму Константинопольського Патріарха Димитрія 6 грудня 1987 р., про який Іоанн-Павло II згадував:
«Тоді, стоячи при престолі сповідання, ми разом читали грецькою
Нікео-Цареградський Символ віри».

Наче й не було ніколи проблеми Filioque у православнокатолицьких відносинах!
Не може не викликати подиву спроба папи Іоанна Павла II знову, слідом за рішеннями II Ватиканського собору, інтерпретувати
діяльність уніатських церков у контексті екуменічної активності Ватикану. Здавалося б, що після декількох років найгостріших
конфліктів між православними й греко-католиками в Західній
Україні говорити про те, що уніати можуть сприяти досягненню
церковної єдності, було б не лише абсурдно, але й цинічно. А проте, в енцикліці «Ut unum sint» ми знову знаходимо лише піднесені
формулювання, які адресує Папа уніатам.
«З приводу Східних Церков, що мають повноту єдності з Католицькою Церквою, Собор висловився таким чином: „Цей Священний Собор, дякуючи Богові за те, що багато східних синів Католицької Церкви… уже живуть у повній
єдності з братами, які плекають західну традицію, заявляє, що вся ця духовна, літургійна, дисциплінарна та богословська спадщина, у різних своїх
традиціях, належить до повноти кафолічності і апостольскості Церкви“».
«Звичайно ж, у відповідності до декрету „Про екуменізм“ Східні Католицькі Церкви зуміють взяти активну участь у діалогові любові та в богословському діалогові як на місцевому, так і світовому рівнях, роблячи
свій внесок у взаєморозуміння і приєднуючись до динамічного пошуку
повної єдності»,

— сказано в документі293.
293 Щоб усі були одно. // Знаки часу. К.,1999 — С. 346–347.
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Отже, у контексті папської енцикліки «Ut unum sint» Баламандська резолюція й інші подібні ініціативи Католицької Церкви є не
більш, ніж тактичними прийомами Ватикану, покликаними втягнути Помісні Православні Церкви в нові уніональні проекти Римської курії.
Завершуючи розгляд енцикліки «Ut unum sint», варто також
торкнутися поняття «Церква-сестра», якому в документі відведене
окреме досить важливе місце.
«Після Другого Ватиканського Собору (…) було поновлено звичай застосовувати назви «Церкви-сестри» до Помісних Церков, зібраних навколо їхніх єпископів. Наступне зняття взаємних анафем усунуло болючу перешкоду канонічного й психологічного порядку і стало дуже
поважним кроком на шляху до повної єдності»294,

— відзначає енцикліка, прямо маючи на увазі православнокатолицькі відносини після взаємного скасування анафем 1054 р.
папою Павлом VI і патріархом Константинопольським Афінагором, яке відбулося 7 грудня 1965 р. Папа Іоанн Павло II також відзначає, що в екуменічній практиці католицизму
«традиційне найменування „Церкви-сестри“ має постійно супроводжувати нас на цьому шляху».

Тим часом, як уже неодноразово було підкреслено, Рим, якщо
йти за екклезіологією, а не за екуменічною практикою католицизму, продовжує мислити себе відносно інших Церков не як «Церквасестра», але як «Церква-матір», яка очолює престол з абсолютною
юридичною й учительською владою. У такому випадку сказане в енцикліці «Ut unum sint» щодо терміну «Церкви-сестри» виглядає не
просто як порожня, ні до чого не зобов’язуюча фразеологія, але і як
відвертий обман, однаково розрахований як на православних, так і
на католиків. Така думка цілком підтверджується фактом публікації
294 Там само. С. 344.
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30 червня 2000 р. головою Конгрегації віровчення кардиналом Йозефом Ратцінгером (нинішній папа Римський Бенедикт XVI) ноти
«Про використання словосполучення „Церкви-сестри“»295.
У супровідному листі кардинала Ратцінгера до цього документа
відзначається:
«Увагу нашої Конгрегації неодноразово привертали проблеми,
пов’язані із уживанням словосполучення „Церкви-сестри“, що використовується у важливих документах Учителювання Церкви. Цей термін також зустрічається в інших текстах і різних виступах, пов’язаних з
розвитком діалогу між Католицькою Церквою й Східними православними Церквами; можна сказати, що він став невід’ємною частиною
загального словника, що відображає об’єктивний зв’язок між Римською й Православною Церквами».
«Однак нерідко область уживання даного словосполучення в працях деяких богословів — фахівців у сфері міжхристиянського діалогу — розширюється, коли мова йде про Католицьку Церкву, з одного
боку, і Православну — з іншого; тому складається думка, що в реальності не існує Єдина Христова Церква і що її можна заново відновити,
примиривши дві Церкви-сестри»,

— роз’яснює у своєму листі до голів Конференцій католицьких
єпископів кардинал Ратцінгер.
У самому тексті «Ноти про використання словосполучення
„Церкви-сестри“» Конгрегація віровчення відзначає:
«У церковній літературі даний вираз використовувався на Сході, починаючи з V століття, у зв’язку з поширенням вчення про Пентархію,
згідно з яким главами Церкви вважаються п’ять Патріархів, а Римській
Церкві належить перше місце серед Патріарших Церков-Сестер. У
зв’язку із цим варто відзначити, що жоден Римський понтифік не по295 О выражении «Церкви-сестры» // Православие и католичество: от
конфронтации к диалогу. М., 2005. С. 551–556.
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годився ні з таким зрівнянням Престолів, ні з тим, що за Римською
Церквою визнана лише першість честі».

Як видно, Рим як і раніше претендує аж ніяк не на першість честі, але на абсолютне верховенство в Церкві. І документ кардинала
Ратцінгера, на відміну від енцикліки папи Іоанна Павла II (який, до
речі, схвалив ноту Конгрегації віровчення), не намагається приховати або затушувати цю позицію Католицької Церкви зворушливою екуменічною риторикою. Перелічивши всі випадки, коли
Понтифіки вживали вираз «Церкви-сестри» у ході екуменічного
діалогу з некатоликами, нота чесно повідомляє:
«У справжнім значенні цього слова, Церквами-Сестрами вважаються
помісні Церкви (або об’єднання в рамках помісних Церков, наприклад, патріархати або митрополії). Проте, повинно бути очевидним,
навіть тоді, коли вираз „Церкви-Сестри“ використовується в прямому
значенні, що Вселенська, Єдина, Свята Католицька й Апостольська
Церква — не сестра, а мати всіх помісних Церков».

У документі, підготовленому відомством кардинала Ратцінгера,
уточнюється:
«Можна говорити про Церкви-Сестри у справжнім значенні цього
терміну щодо помісних католицьких і некатолицьких Церков; більше
того, помісна Римська Церква може бути названа сестрою всіх помісних Церков. Однак, як уже підкреслювалося, не можна називати Католицьку Церкву сестрою якої-небудь із помісних Церков або сукупності
Церков. Мова йде не просто про питання термінології, але, насамперед, про повагу до основної істини католицького віровчення: про одиничність Церкви Іісуса Христа».

У 2000 р. з нагоди 2000-річного ювілею Різдва Христового Католицькою Церквою була прийнята декларація «Dominus Iesus»296.
296 Декларація про єдиність і спасительну універсальність Ісуса Христа і
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Можна було очікувати, що, підводячи підсумки 2000-річної історії християнства й підтверджуючи істинність і непохитність
християнського віровчення перед обличчям глобального релятивізму й секуляризму в сучасних умовах, католики спробують, нарешті, знайти відповідніший тон для діалогу з іншими християнами, який би сприяв їх консолідації у відповідь на виклики епохи.
На жаль, цього так і не відбулося. Показово, що, незважаючи на
задекларовану документом обіцянку «критично переосмислити
перспективи руху Церкви в майбутнє», Рим укотре запропонував
християнському світові все те ж саме вчення про виняткову спасительність Католицької Церкви й усе ту ж єдино можливу на його
основі перспективу — входження в лоно Католицької Церкви.
«Віруючі католики повинні визнавати, що існує історична неперервність — укорінена в апостольському преємстві — між Церквою, заснованою Христом, і Католицькою Церквою: „Така є єдина Церква Христова <…>, що її наш Спаситель, по своїм воскресінні передав Петрові в
пастирську опіку“», — говориться в декларації. «Ота Церква, встановлена в цьому світі, як основане й упорядковане товариство, здійснюється (“subsistit in”) в Церкві католицькій, під управою наслідника
Петра і єпископами у спілці з ним».

За допомогою виразу “subsistit in” («перебуває в») II Ватиканський Собор прагне узгодити два доктринальні твердження: з одного боку, — що Церква Христова, незважаючи на поділи, які існують серед християн, перебуває в усій повноті тільки в Католицькій
Церкві, а з іншого — те, що
«поза її спільнотою є багато складників святості і правди»,

тобто у цих Церквах і церковних спільнотах, які ще не перебувають у повному сопричасті з Католицькою Церквою.
Церкви «Dominus Iesus» («Господь Ісус») (від 6 серпня 2000 р.) // Богословія,
т. 65, кн.1–4, Львів, 2001. С. 237–259.
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Але, з огляду на це, треба заявити, що їхня
«сила походить від самої повноти благодаті й правди, що доручена
католицькій Церкві»297,

— зазначається в документі.
Мабуть, єдиним позитивним для православно-католицького
діалогу моментом в декларації «Dominus Iesus» можна вважати те,
що в ній метафора догматичної конституції II Ватиканського собору «Lumen gentium» про наявність «складників святості і правди»
у некатолицьких Церквах була розвинена до більш конкретного
вчення (підставою якого є, проте, все те ж уявлення про Католицьку Церкву як осередок повноти Церкви Христової). У декларації
«Dominus Iesus» говориться:
«Таким чином, існує тільки одна Церква Христова, яка перебуває в Католицькій Церкві, котрою керують Наступник св. Петра та єпископи у
єдності з ним. Церкви, які не перебувають у досконалому сопричасті
з Католицькою Церквою, залишаються, попри те, пов’язаними з нею
найтіснішими зв’язками, тобто апостольським преємством і важною
Євхаристією, є правдивими Помісними (Партикулярними) Церквами.
Тому Церква Христова перебуває та діє також і в цих Церквах, навіть
якщо вони не перебувають у повному сопричасті з Католицькою Церквою, не приймаючи католицького вчення про Примат (найвищу й загальну владу), яким, із волі Божої, силою свого уряду володіє Єпископ
Римський і який він здійснює щодо всієї Церкви»298.

•

297 Там само. С. 251–252
298 Там само. С. 252.
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Я

к з очевидністю підтверджують положення найважливіших документів Святого Престолу, виданих після II Ватиканського собору, в ставленні Католицької Церкви до
проблеми екуменізму не відбулося істотних змін порівняно
з позицією, виробленою на соборі. Рим, як і раніше, наполягає на принципах католицької екклезіології, які розглядають лише Католицьку
Церкву як Церкву Христову в її повноті. Часткова благодатність
інших християнських спільнот визнається лише в силу того спільного, що мають вони з Католицькою Церквою у своєму походженні й
віровченні. Свій екуменічний обов’язок Католицька Церква бачить у
приєднанні до Риму всіх інших християн, які лише таким шляхом
здобудуть церковну повноту. Спільна молитва й навіть часткове
спілкування в таїнствах з некатолицькими спільнотами визнається Ватиканом як припустима форма ікономії на шляху возз’єднання
їх з Католицькою Церквою. У ході діалогу про досягнення церковної
єдності Рим готовий закрити очі не лише на обрядові й канонічні,
але й догматичні відмінності інших християнських спільнот від
Римської Церкви. По суті, єдиною умовою відновлення спілкування з
Римом для всіх християн є сьогодні лише визнання папського верховенства в Церкві, тобто католицької екклезіології. Отже, єдиним
методом, пропонованим Ватиканом для успішної реалізації екуменічного діалогу, як і колись, є уніатство, хоча й у набагато м’якшій
зовнішньо формі, ніж це мало місце в минулому.

•
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• Розділ 5 •

Проблема пошуку ідентичності
в уніатстві

В

ідомий дослідник уніатства початку ХХ ст. французький уніатський священик і богослов Жан Франсуа Шарон (більше відомий під псевдонімом «Кирило Королівський»), увів у богословську мову поняття «уніатизму»,
маючи намір за його допомогою засудити процеси латинізації у
спільнотах східних християн, що підписали унію з Римським престолом. Під «уніатизмом» розумілося й розуміється, у першу чергу,
«перекручування церковної культури Сходу», як про це говорить
сучасний апологет унії російський католик східного обряду Юрій
Аввакумов299. Тобто «уніатизм» у розумінні католицьких авторів —
це, насамперед, латинізація зовнішньої церковності: обрядових
форм, церковного мистецтва тощо.
Такий погляд є цілком закономірним: католицькі автори часто
схильні надавати самодостатнього значення обрядовій стороні й
299 Аввакумов Юрій. «Уніатизм» чи «унійна ідея»? Обрядові питання між
Заходом і Сходом та їхня роль в генезі концепції міжцерковної унії //
Богословія. Т. 68. Львів, 2004. С. 52.
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навіть бачити якусь асиметрію між Сходом і Заходом щодо цього.
Вони справедливо відзначають, що православний світ не знає (або
майже не знає) Православних Церков латинського обряду, тобто
явища, яке можна було б за аналогією із «греко-католицтвом» назвати «латино-православ’ям»300. Однак висновки, які католицькі
дослідники роблять на підставі даного факту, є дуже далекими
від об’єктивності. Так, наприклад, Адріан Фортеск’ю наявність
Церков східного обряду в рамках римської юрисдикції вважав
доказом «щедрості, широти поглядів і величі Римської курії», для
якої інший обряд не є перешкодою до прийняття в Католицьку
Церкву301.
Але, як уже було показано вище, у реальності подібна «широта
поглядів» Риму обумовлена, насамперед, специфічною екклезіологією католицизму, деформованою папським догматом, і заснованим на ній прагненням увібрати в лоно Католицької Церкви й
підкорити владі Римського папи всіх християн. Така постановка питання про церковну єдність робить практично неминучим
перманентний прозелітизм Католицької Церкви. І як би сьогодні
Ватикан не намагався запевнити православний світ у відсутності
прозелітичної активності католиків у традиційно православних
країнах, у це важко повірити, тому що тенденція до прозелітизму
й уніатства закладені в самій суті перекрученої католицької екклезіології.
Подібна «екклезіологична хвороба» не властива Православній
Церкві, що, із цієї причини, не ставить умовою церковної єдності підпорядкування абсолютній юридичній й учительській владі
якого-небудь «східного Папи». Звідси й відсутність у Православ’ї
прагнення штучно створювати «унію навпаки» — Православ’я західного обряду.
300 Thomann G.H. The Western Rite in Orthodoxy: Union and Reunion Schemes of
Western Churches with Eastern Orthodoxy: A Brief Historical Outline. Claremont, CA., 1995.
301 Fortescue Adrian. The Uniate Eastern Churches: The Byzante Rite in Italy, Sicily,
Syria and Egypt. New York, 1957.
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Уже згаданий Ю. Аввакумов, покритикувавши «уніатизм», проте, все-таки спробував обґрунтувати позитивну роль уніатства в
справі досягнення церковної єдності. Він відзначає, що головний
результат пошуку унійної ідеї
«не негативний, а позитивний. У греко-католицьких Церков, у католицьких Церков східного обряду є щось дуже важливе в позитивному змісті, що вони можуть повідати усьому християнському світу: є
своя власна богословська й церковна місія. І ця місія полягає не лише
в тому, щоб на негативних історичних прикладах застерегти й Захід
і Схід від взаємної ворожості й зазіхань на ідентичність один одного,
але й у тому, щоб на позитивних прикладах нагадати й Заходу, і Сходові, що унійна ідея — це велика ідея рівноправності християнських
культурних традицій, ідея визнання чужої церковної культури рівноцінною власній, ідея розмаїтості обрядових традицій у християнстві
й — нарешті — ідея збереження цих культурних традицій у рамках
Вселенської Католицької Церкви, поширеної по усьому світі й мультикультурної, але скріпленої єдністю віросповідання й кафедрою апостола Петра»302.

Однак говорити про те, що уніатство лежить в основі тієї самої
«єдності в розмаїтості», яка нібито властива для Католицької Церкви, не доводиться через абсолютну неможливість ототожнення
греко-католицької традиції з Переданням Східно-християнської
Церкви. Це пов’язано, насамперед, з тим, що уніатство виявилося не лише великою помилкою Римо-католицької Церкви (що не
розв’язала, а ще більше загострила проблему досягнення церковної єдності) але й стало механізмом латинізації східних християн,
які уклали унію з Римським престолом. Унія призвела до появи
релігійної спільноти, у якій, як усі підстави дозволяють вважати,
неорганічно й нераціонально сполучуються у собі риси двох різ302 Див. Аввакумов Юрій. «Уніатизм» чи «унійна ідея»? Обрядові питання
між Заходом і Сходом та їхня роль в генезі концепції міжцерковної унії //
Богословія. Т. 68. Львів, 2004.
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них духовних традицій — східної православної й західної католицької.
Латинізація уніатської спільноти торкнулася трьох аспектів
церковного життя.
По-перше, латинізація найбільше торкнулася сфери віровчення,
яке цілком і повністю замінене в уніатській церкві католицькою
догматикою. Цей момент є винятково важливим для визначення
сутності уніатства, яке, зберігаючи зовнішні форми богослужбової
традиції, близькі до православної, проте, перейшло на позиції латинського богослов’я, яке перебуває в певному протиріччі із православним віровченням. Все це сформувало в уніатській спільноті
свого роду ідентифікаційний «комплекс неповноцінності». Одним
з найбільш красномовних його виявів став, наприклад, такий курйозний факт: український уніатський митрополит Йосиф Сліпий
напередодні II Ватиканського собору затіяв полеміку із приводу
поглядів святителя Фотія Константинопольського на Filioque —
проблеми, від якої сучасне католицьке богослов’я вже практично
відмовилося. Таким чином, уніати не лише ніколи у своїй історії не
намагалися зсередини Католицької Церкви виступити із критикою
допущених римським католицизмом догматичних нововведень із
позицій східної богословської традиції, але, в порівнянні з католиками латинського обряду, виявили набагато більше консерватизму
стосовно вірності новаціям, що стали причиною церковного поділу між Сходом і Заходом.
По-друге, латинізація помітно позначилася на богослужінні й
церковному мистецтві греко-католиків, які увібрали в себе дуже
багато елементів римо-католицької традиції.
Нарешті, латинський вплив відчутно торкнувся духовного
життя, яке в уніатів, безумовно, не могло не зазнати змін внаслідок
повної заміни православного віровчення католицьким. Молитовна практика, аскетика й містика завжди тісно пов’язані з віровченням, що лежить у їхній основі. У Володимира Лосського із цього
приводу читаємо:
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«Вся складна боротьба за догмати, що її протягом сторіч вела Церква,
видається нам, якщо глянути на неї із чисто духовної точки зору, насамперед невтомною турботою Церкви в кожній історичній епосі забезпечувати християнам можливість досягнення повноти містичного
з’єднання з Богом»303.

Тому саме через православно-католицьку роздвоєність для уніатів сьогодні найважливішою богословською проблемою є питання
про їхню самоідентифікацію. Рим здавна метафорично йменував
уніатів «мостом між Сходом і Заходом», що нібито є засобом подолання багатовікового поділу християнського світу. Але вся історія
уніатства незаперечно доводить інше: уніатство лише поглибило
розкол між Сходом і Заходом і сприяло загостренню протиріч між
православними й католиками.
Сьогодні це особливо помітно на прикладі релігійного життя в
Західній Україні. Галицькі уніати гордовито називають себе «православними в єдності з Римом», насправді ж — це звичайні католики, які зберігають елементи східної традиції, що вже втратили
свою структуру. Питання: «хто ми такі?» — є для них аж ніяк не
риторичним, тому що від відповіді на нього залежить, чи здобуде
активність західноукраїнських уніатів, що бурхливо розрослася
на політичних «дріжджах», хоч якийсь духовний сенс, а разом з
ним і перспективу на майбутнє самостійне місце у християнському світі.
Нинішній глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар ще під час перебування архімандритом ченцівстудитів наочно висловив суть проблеми перекручування східної
традиції в уніатстві через внесення в неї чужорідного впливу. Любомир Гузар відзначав, що унія з Римською Церквою не була для
русинів, що її уклали, «безболісною», особливо, коли її результатом
стало «поверхневе» ставлення до літургії.
303 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. / Очерк
мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие.
М., 1991. С. 10. (пер. авт.)
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«Літургія втратила своє значення як визнання нашої віри, а стала сумою літургічних приписів, зовнішнім обрядом. Через зближення із
Заходом, — продовжує Любомир Гузар, — ми набрали непитомих
нашій духовності форм богослов’я, а це з бігом років стало причиною
розходження між нашою богословською і літургічною практикою»304.

Якщо ж продовжити логіку цих роздумів, то з необхідністю слід
визнати, що розбіжність між літургією й богослов’ям означає, насамперед, втрату власної ідентичності і появу феномена, у якому
відсутній діалектичний зв’язок між його змістом і формою, у яку
зміст виявився штучно вбраним. Виявившись десь посередині між
уже загубленим і ще не набутим новим, уніати відчувають роздвоєність власної релігійної свідомості.
Такого роду духовна хвороба завжди небезпечна для оточення,
причому, не лише неминучими спалахами агресії на релігійному
ґрунті, які впродовж п’ятнадцяти років спостерігаються в західноукраїнському регіоні. Не менш небезпечною в Українській грекокатолицькій церкві є підміна духовної складової частини церковного життя факторами, які не мають до неї ніякого відношення,
зокрема — націоналістичною ідеологією. Змінюючись духовно і
втрачаючи при цьому східнохристиянську ідентичність, українські уніати, через брак інших «самобутніх» цінностей, перенесли
акцент у своїй ідеології на національну ідею. Цьому, безумовно,
сприяли історичні умови, у яких проходило життя галицьких
уніатів. У часи, коли Галичина належала Речі Посполитій, а потім — Австро-Угорщині, уніатство стало для русинів елементом
їхньої національної ідентичності305. Але трагедія західноукраїн304 Гузар Любомир. У пошуках гармонії // Історичний контекст укладення
Берестейської унії і перше поунійне покоління. Матеріали I Берестейських
читань: 1–6 жовтня 1994 р. Львів, 1995.
305 Втім, і в цьому випадку вирішальний вплив на формування національної
самосвідомості русинів Галичини мало не уніатство як таке, а ще збережена
в ньому традиція, закорінена в Православ'ї. Це визнає навіть сучасний
уніатський історик О. Турій. (Див.: Турій О. Греко-католицька церква та
українська національна ідентичність // Людина і світ. 2001. № 10. С. 22).
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ського уніатства переважно полягає в тому, що у свідомості грекокатоликів питання про етнічну ідентичність виявилося ототожненим з питанням про ідентичність релігійну. Тим самим, всупереч
універсальній сутності християнства, національний фактор був
не лише в перебільшеній формі привнесений у церковне життя
греко-католиків Галичини, але й почав відігравати в ній, на хвилі розвитку українського націоналізму в ХХ сторіччі, домінуючу
роль306.
Сьогодні, в умовах, коли Україна стала самостійною державою, шукачам національної ідеї, яка змогла б об’єднати такі різні
за ментальністю її регіони, уніати пропонують свої претензії на
роль «національної» конфесії. Багато в чому ці амбіції сучасного
західноукраїнського уніатства пов’язані з тим, що Галичина, яка
іменує себе «українським П’ємонтом», відігравала і продовжує відігравати провідну роль в активізації національного фактору у політичному житті України кінця XX — початку XXI стст. Але націоналізм є частиною ментальності населення Західної України, тоді
як на решті території України він зовсім не сприймається. Усе, що
становить в уніатстві ідеологічний комплекс і здатне хоч якоюсь
мірою сприйматися як загальноукраїнська ідея, знов-таки цілком і
повністю належить тій традиції, яку нинішні уніати ще зберігають
від Православ’я.
Однак рано чи пізно політичні пристрасті в країні вляжуться,
і тоді уніатам закономірно доведеться вирішувати питання про
свою загублену ідентичність. З усією очевидністю вони побачать,
що можливі лише два результативних шляхи вирішення цієї про306 Коли наприкінці ХХ ст. у процесі відродження Греко-католицької церкви
в Західній Україні націоналістичні настрої з особливою силою почали
розвиватися всередині уніатської спільноти, для греко-католиків з більш
високим рівнем церковної свідомості це стало серйозним випробуванням.
В результаті неприйняття такого рода настроїв дехто з уніатов перейшов
в Православ'я. В числі таких опинилася, наприклад, відомий церковний
історик, професор Папського східного інституту в Римі монахиня Софія (Сеник). Її критика націоналістичних настроїв в Українській грекокатолицькій церкві була суворо засуджена уніатською ієрархією, незважаючи на вагомі аргументи, наведені одним із кращих сучасних істориків унії.
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блеми. Перший — сміливо визнати себе справжніми католиками і
припинити спекуляції на тему «мосту між Сходом і Заходом».
І другий — ще більш сміливий — відмовитися від латинського
впливу і повністю повернутися до Православної віри.
Ніякого третього, власного шляху в уніатства просто немає!

•
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• Висновок •

Н

а основі наведених у роботі даних можна сформулювати наступні висновки:
Головною й безумовною богословською передумовою
уніатства слід визнати папський догмат, що лежить в
основі т. зв. ексклюзивної екклезіології Католицької Церкви. Вчення про особливе місце Римської кафедри й особливу владу Римського папи породило в католицизмі переконання в тому, що Понтифік наділений найвищою владою в Церкві, і ця влада має такий
характер, що неможливо кому б то не було залишатися членом
Церкви поза ієрархічним підпорядкуванням Папі. Звідси логічно
витікає висновок про те, що без цієї умови спасення неможливе,
і, отже, місія Католицької Церкви полягає в підпорядкуванні всіх
християн владі Римського понтифіка.
Таким чином, уніатство є закономірним і неминучим наслідком
зазначених перекручених уявлень про Церкву, які панують у католицизмі і які обумовили розрив між християнами Заходу й Сходу.
Логічним наслідком ексклюзивної екклезіології католицизму став
висновок про особливе місіонерське покликання Католицької
Церкви не лише у справі проповіді Євангелія, але й щодо віднов[197]

лення християнської єдності, під чим і сьогодні незмінно розуміє
Рим повернення всіх відділених від Католицької Церкви християнських спільнот під владу Римського папи. При цьому возз’єднання
з Римським престолом розглядається католиками не лише як акт
відновлення церковного спілкування, але і як єдино можливий
спосіб досягнення спасення, тому що, з погляду католицизму, лише
з’єднання з Римом може забезпечити повноцінне церковне життя.
Будь-яка Помісна Церква, яку очолює власний єпископ і яка не перебуває в спілкуванні з Папою, у розумінні католиків, лише через
унію з Римом може стати частиною Вселенської Церкви. Саме такий підхід до проблеми досягнення церковної єдності став основою ідеології уніатства, що з імпліцитної (внутрішньої) складової
частини католицької екклезіології перетворилося на зовнішній
феномен, тобто мало конкретний прояв в історичній реальності.
Одним із перших прикладів практичного застосування цієї екклезіологічної схеми, що поклав початок формуванню уніатської
моделі, стало з’єднання з Римом східних християн у норманських
державах у Південній Італії й на Сицилії в XI ст. У якості основного типу влаштування церковного життя в норманських володіннях в Італії був обраний принцип, який можна кваліфікувати як
передуючий появі властиво уніатської моделі. Нормани заміняли
православних архієреїв-греків єпископами латинського обряду,
підкоряючи кліриків і мирян східного обряду їхній юрисдикції.
Від грецького населення Південної Італії й Сицилії, як правило,
не вимагалося більше, ніж підкоритися єпископам, що визнають
юрисдикцію Римського папи, і вживати Символ віри з Filioque.
Подібним чином було влаштоване церковне життя й у католицькому Угорському королівстві, на території якого в період
християнізації угорців проживало чимало представників інших
народів, що раніше вже сприйняли християнство східної традиції
від візантійських місіонерів. Аналогічний тип організації церковного життя, запозичений у норманів, також використовували латинські хрестоносці — учасники Хрестових походів у Святу Землю. У заснованих ними в Сирії й Палестині католицьких державах
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православне духовенство й миряни також у більшості випадків
були підпорядковані юрисдикції єпископів латинського обряду.
Даний тип латинської церковної структури, що інкорпорує у свій
склад східних християн на підпорядкованому положенні, але при
цьому майже виключає їхню примусову латинізацію, був уведений
західними хрестоносцями і на завойованій ними частині території
Візантійської імперії після взяття Константинополя в 1204 р.
Варто підкреслити, що практика приєднання східних християн
до Римської Церкви через їх підпорядкування латинським єпископам на умовах збереження східного обряду, що сформувалася в
XI–XIII ст.ст., спочатку впроваджувалася переважно не на вимогу
Римської курії, а з ініціативи світської влади католицьких держав.
Лише в 1215 р. такий підхід до проблеми приєднання східних християн до Римської Церкви був санкціонований IV Латеранським собором.
У XIII ст. модель підпорядкування православних християн
Папському престолу, яку опрацьовували католики, отримала свій
подальший розвиток. У цей час був покладений початок спробам
підпорядкування Риму вже не окремих груп православних кліриків і мирян через їх входження в юрисдикцію єпископів латинського обряду, але цілих Помісних Православних Церков на засадах
збереження східного богослужбового обряду. Умовою з’єднання в
цьому випадку було, насамперед, визнання ієрархією цих Церков
верховенства Римського папи. У Римській курії при цьому наголошували на канонічній стороні питання, тоді як богословський
аспект (насамперед — проблема Filioque) майже не зачіпався. У
той період часу не відбувалося жодних серйозних богословських
дискусій між православними й католиками, які передували б укладенню унії. Іншою характерною рисою уній XIII ст. є чільна роль у
їхньому укладенні політично зацікавлених у вирішенні проблеми
церковної єдності монархів тих країн, на території яких були Помісні Православні Церкви, що мали з’єднатися з Римом. Православна ієрархія Церков при укладенні цих уній (Ліонської, унії в
Галицько-Волинському князівстві при князі Данилові Романови[199]

чу та ін.) не лише не відігравала майже ніякої ролі, але й, подібно
до більшості кліриків і мирян, була настроєна негативно в питанні з’єднання з Римською Церквою. Неприйняття унії церковним
народом і політична заангажованість всіх уніатських проектів
того часу були головними причинами того, що зміни в політичній кон’юнктурі щоразу приводили до повного відкидання унії, і
Церкви, що уклали її раніше, верталися до єдності із Православним світом.
Слабка ефективність застосовуваної в XIII ст. уніатської моделі,
що має під собою майже винятково державно-політичну підставу, спонукувала Рим замислитися над необхідністю залучення до
нових уніатських проектів православного духовенства. Наслідком
цього мало стати широке соборне обговорення питання про унію
не лише в канонічному, але й у богословському аспекті.
Православна Церква в цілому не була настроєна негативно до
ідеї відновлення церковної єдності, але при підході до цього питання закономірно виходила із православного розуміння проблеми. В
2-й половині XIV ст. у Візантії як альтернатива уніатської моделі
був висунутий інший проект відновлення єдності християнської
Церкви. Він передбачав не підпорядкування православних християн папській владі, але відновлення їх спілкування з Римською
Церквою після всебічного обговорення й усунення всіх наявних
розбіжностей і перешкод на шляху до єдності. Досягти його передбачалося на Вселенському соборі за участю всіх Східних патріархів і папи Римського, але ця пропозиція не зустріла розуміння
в Римі, для якого згода на подібний собор була б рівнозначною
відмові від вчення про вищу папську владу в Церкві. У Римській
курії припускали можливість проведення тільки такого собору, на
якому відбувся б лише акт приєднання східних «схизматиків» до
Римської Церкви. У той же час досвід Ліонської унії довів, що змушувані політичними труднощами і тиском своєї державної влади
греки не приймають церковної єдності, яка досягається шляхом
підпорядкування Риму. Тому, коли на початку XV ст. у Західній
Церкві активізувалося соборне начало, Рим все-таки зважився на
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скликання собору, який мав обговорити проблеми, що розділяють
православних і католиків, насамперед — богословські.
Проте, незважаючи на спробу вперше почати на ФеррароФлорентійському соборі реальний богословський діалог, вірний
своєму папському авторитаризму Рим у підсумку відмовився від
наміру обговорювати питання про церковну єдність у справді соборному дусі. На греків чинили грубий тиск, і вони були примушені капітулювати перед католицькою стороною, визнавши всі
католицькі богословські нововведення. Фактично все закінчилося
лише незграбною імітацією Вселенського собору, що незабаром
привело до цілком закономірного результату — відмови від Флорентійської унії більшості грецьких ієрархів, що її уклали, і усього
православного світ, у чому величезну роль мала вірність святому
Православ’ю, виявлена Руською Церквою.
Але не лише у відмові греків від Флорентійської унії виявився
провал цієї нової спроби Риму підкорити собі Православну Церкву. Прийняття унії після соборного обговорення (яким би далеким
від справжньої соборної волі воно не було) і богословської дискусії, а не просте підпорядкування Східних Церков папській владі
свідчило, що греки не лише продовжують залишатися на принципах православної екклезіології, але змушують і Рим прямувати тим
же шляхом. Для Католицької Церкви подібне було абсолютно неприйнятним, тому що означало відмову від папського догмату. Усе
разом унеможливлювало возз’єднання Східної й Західної Церков
на основі рішень Ферраро-Флорентійського собору.
Недоліки Флорентійської унії були по-своєму усвідомлені католицькою стороною до кінця XVI ст., коли постало питання про
укладення нової унії — Брестської. Посттридентський католицизм,
що зробив у боротьбі з Реформацією своїм прапором повну безкомпромісність, підготував новий, набагато жорсткіший уніональний проект — виключно на основі католицького розуміння
Церкви й папського примату в ній. Брестська унія ще більшою мірою, ніж усі попередні спроби унії, являла собою відхід від пошуку
справжньої церковної єдності. Вона стала не результатом соборно[201]

го пошуку загальної екклезіологічної основи для об’єднання східних і західних християнських традицій, але цілковитою відмовою
від власної православної позиції з боку західноруських єпископів,
що уклали унію, і переходом на принципи католицизму. Унія виявилася для Київської митрополії не просто актом зміни юрисдикції Константинопольської на Римську, а справжнім переходом
у католицизм східного обряду — із прийняттям усього комплексу
католицького віровчення й збереженням однієї лише східної богослужбової традиції (та й те із застереженнями, які пізніше привели до її латинізації). Брестська унія стала, по суті, прийняттям
папським Римом у спілкування лише окремих осіб. Із цієї причини
для Святого Престолу не мав ніякого значення уніатський Брестський собор, що проходив в 1596 р. Він був покликаний не обговорити, а проголосити унію, уже раніше реалізовану у Ватикані. У
той же час православний Собор, проведений у Бресті супротивниками унії, також нічого не значив в очах Риму, що стояв на позиції
ексклюзивної екклезіології. Приватний характер, що його надавали Брестській унії в Римській курії, хоча й не створював враження
приєднання цілої Помісної Церкви, однак дозволяв при цьому повністю проігнорувати несприйняття уніатства переважною більшістю кліру, ченців і мирян Київської митрополії, які залишилися
вірними Православ’ю.
Брестська унія стала, таким чином, першим масштабним випадком практичного застосування місіонерсько-прозелітичної
стратегії, виробленої католицизмом на основі рішень Тридентського собору. Фактично після укладення Брестської унії 1595–1596 рр.
завершилося формування уніатської моделі, що знайшла своє найповніше втілення в створенні уніатської церкви в Речі Посполитій.
При цьому можна говорити про відносну ефективність уніатства
як засобу приєднання до католицизму: створена чотири сторіччя
тому Греко-католицька церква й сьогодні існує в Західній Україні.
Однак породжені нею проблеми в церковному житті виявилися не
менш живучими і з усією очевидністю підтверджують, що уніатство надалі залишається фактором, який колосально ускладнює
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православно-католицькі відносини і ніяк не може бути визнане
засобом досягнення справжньої церковної єдності.
У новий і новітній період історії в даному питанні в Католицькій
Церкві не відбулося істотних змін. Викликані Великою Французькою
революцією кінця XVIII в., а потім революційними подіями в Європі в середині XIX ст. зміни хоча й відбилися на внутрішньому житті
Католицької Церкви, проте майже не позначилися на розумінні нею
проблеми церковної єдності. Це підтверджують офіційні документи
Ватикану XIX — 1-ї половини ХХ ст., що стосуються даної тематики, аналіз яких був розпочатий у цьому дослідженні. Питання про
досягнення церковної єдності, як і раніше, зводиться в них до проблеми визнання папського верховенства східними християнами і їхнього повного підпорядкування Понтифіку. Фактично новим у цих
документах є лише поява риторики, витриманої не в гордовитому
дусі посттридентської епохи, а в підкреслено миролюбному і доброзичливому тоні. Однак у реальності ця стилістика застосовується
лише для того, щоб прикрити собою все ту ж уніатську ідею. Католицька Церква продовжує пропонувати православній стороні для
діалогу про церковну єдність традиційну тезу про власну винятковість і заклик підкоритися владі Римського папи. Офіційні документи Католицької Церкви XIX — середини ХХ ст. переконують у тому,
що уніатство як ідеологія продовжувало імпліцитно бути присутнім
у католицькій доктрині, хоча його й перестали підносити у властивій попереднім епохам брутальній формі.
Яскравою ілюстрацією того, що й у ХХ ст. у Ватикані так само
розглядали унію як дієвий інструмент католицького прозелітизму серед православних народів Східної Європи, є діяльність глави
греко-католиків Галичини митрополита Андрея Шептицького, що
відбувалася з прямого папського благословення. У той же час, незважаючи на вжиті Шептицьким зусилля, результати прозелітизму на Сході були досить скромними. Це було цілком закономірно:
розширити ареал Галицького уніатства до масштабу всього східного слов’янства або хоча б всієї території України було неможливо.
Пов’язано це, насамперед, з тим, що створена в результаті укладен[203]

ня Брестської унії 1596 р. уніатська церква в Галичині із самого початку свого буття стала за своєю суттю не природним продовженням православної традиції Київської Русі, а синтетичним, штучним
явищем. Через твердий контроль й адміністрування з боку Риму в
ній протягом більш ніж трьох сторіч тісно перепліталися як елементи східної спадщини, так і латинські запозичення. Результатом
такого історично перекрученого розвитку галицького уніатства
стала поява специфічної форми католицизму, яка, навіть незважаючи на спроби Шептицького очистити її від пізніших нашарувань,
залишилася такою й понині. В очах більшості православних християн уніати Галичини виглядають представниками дивної релігійної спільноти, чия примітивна богословсько-літургічна традиція
й у ще більшому ступені історичний шлях розвитку скоріше відштовхують, ніж притягають, ані найменшою мірою не сприяючи
досягненню церковної єдності. В остаточному підсумку це зрозуміли в Римській курії і зволили за допомогою Ордена єзуїтів створити точнішу (а виходить, і більш ефективну в прозелітичному
плані) «копію» Православ’я — т.  зв. «Східний обряд».
Більшість католицьких учених і світських дослідників католицизму схильні розглядати як революційні підсумки II Ватиканського собору, що торкнулися всіх сфер життя Католицької Церкви, і в тому числі — її взаємин із православним світом. Тим часом,
соборні визначення щодо папського верховенства в Церкві й екклезіологичних принципів католицизму в цілому, незважаючи на
новизну фразеології, мало відрізняються від традиційної позиції
Католицької Церкви з даного питання. Ніякого осуду уніатства як
такого, що історично довело свою неповноцінність і безперспективність як засобу досягнення церковної єдності, на соборі не було.
Всупереч здоровому глузду й характеру православно-католицьких
відносин, II Ватиканський собор знову риторично запропонував
уніатам сприяти досягненню церковної єдності, підтвердивши, що
Католицька Церква не збирається відмовлятися від уніатства доти,
доки його актуальність не зникне через повне підпорядкування
всіх східних християн владі Римського Папи.
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II Ватиканський собор дійсно повністю змінив політику Католицької Церкви щодо екуменізму, який раніше зазнавав різкої
критики й відкидався Ватиканом. Крім того, собор визнав (хоча
й із застереженнями) наявність благодатних таїнств поза Католицькою Церквою. Однак враження, що II Ватиканський собор
справді зробив революцію в католицькій екклезіології, визнаючи
спасительний характер християнських спільнот, які не приймають
папського верховенства, є оманним. У реальності визнання спасительності за некатолицькими Церквами виявляється можливим, з
погляду собору, винятково в силу їх якогось містичного зв’язку з
Католицькою Церквою як такою, що єдина має повноту благодаті.
В іншому ж разі, католики надалі розцінюють їх як неповноцінні
церковні спільноти. Тим самим екуменічний рух подається в рішеннях II Ватиканського собору як процес входження всіх інших
християнських Церков у лоно Католицької Церкви — тобто повертає все до тієї ж уніатської схеми.
Нова екуменічна концепція католицизму, затверджена II Ватиканським собором, готова визнати несуттєвими всі догматичні
нововведення католиків, які тим самим втрачають обов’язковість
для відновлення спілкування між західними й східними християнами. Але папський догмат як основа католицької екклезіології
залишається, з погляду Риму, єдиною непорушною умовою відновлення церковної єдності.
У цілому, таке ставлення Католицької Церкви до проблеми церковної єдності залишається незмінним і сьогодні, як підтверджують положення найважливіших документів Святого Престолу, виданих після II Ватиканського собору, аналіз яких був розпочатий у
даному дослідженні. Рим, як і раніше, наполягає на принципах католицької екклезіології, що розглядають лише Католицьку Церкву як Церкву Христову в її повноті. Часткова благодатніть інших
християнських спільнот визнається лише в силу того спільного,
що мають вони з Католицькою Церквою у своєму походженні й віровченні. Свій екуменічний обов’язок Католицька Церква бачить
у приєднанні до Риму всіх інших християн. Спільна молитва й на[205]

віть часткове спілкування в таїнствах з некатолицькими спільнотами визнається Ватиканом лише як припустима форма ікономії
на шляху возз’єднання їх з Католицькою Церквою. Єдиною умовою відновлення спілкування з Римом для всіх християн, як і раніше, залишається визнання папського верховенства в Церкві. Отже,
єдиним методом, пропонованим Ватиканом для успішної реалізації екуменічного діалогу, як і колись, є уніатство, хоча й у далеко
м’якшій зовнішній формі, ніж це мало місце в минулому.
Варто визнати, що перехід в унію має як наслідок втрату грекокатоликами власної ідентичності, а саме7 уніатство виглядає як
феномен із відсутністю діалектичного зв’язку між його змістом і
формою. Звідси також з неминучістю випливає висновок про історичну безперспективність уніатства. Активізація уніатства в
сучасній Україні пов’язана винятково з політичним фактором. А
коли політична ситуація в країні стабілізується, тоді перед уніатами постане проблема втраченої ідентичності. Ясно побачать вони і
два можливі шляхи її вирішення: 1) стати справжніми католиками,
не бавлячись у «міст між Сходом і Заходом»; 2) рішуче зректися
латинського впливу і повністю повернутися до прадідівської Православної віри.
Поза всяким сумнівом, у богословськи безплідного уніатства
ніякого третього, власного шляху немає.
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