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П А С Х А Л Ь Н Е  П О СЛ АН Н Я

М І С Ц Е Б Л Ю С Т И Т Е Л Я  М О СКО ВС ЬК ОГ О ПАТРІАРШОГО  
П РЕСТОЛ У  

М И Т Р О П О Л И Т А  К РУ Т И Ц Ь К О Г О  І К ОЛО МЕН СЬКО Г О
ПИМ ЕН А

Преосвященним архіпастирям, пастирям і вірним чадам  
Руської Православної Церкви

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !

«Радуйтеся убо. людіє, і веселітеся: 
Христос воскресе із мертвих, Спас міра» 
(стихира на хвалитех у понеділок пасх, 
седм иці).

У світлій духовній радості П равославна Ц ерква зустрічає світло 
сяйне найрадісніше і найурочистіше свято Воскресення Христового.

Н емає  події більш засвідченої, немає істини радіснішої для нас. 
християн, як преславне Воскресення з мертвих нашого Спасителя, Гос
пода Ісуса Христа (Мф. 28,6; Мк. 16,6; Лк. 24,6; Ін. 20, 1 — 18).

Воскресши з мертвих, Ісус Христос уж е не вмирає: смерть уже не 
має над Ним влади (Рим. 6, 9).

Воскрес Христос — і життя живе. Воскрес Христос — і жодного 
мертвого у гробі. Бо Христос, воскресши з мертвих, дав початок вос- 
кресенню всіх померлих (з пасхального огласительного слова св. Іоана 
Зл ато у сто го ) .

Величаючи і прославляючи воскресення Господа з гробу, Свята 
Ц ерква вчить, що силою Воскреслого Господа Ісуса Христа нашим 
смертним тілам належить одягнутися в безсмертя (1 Кор. 15, 53), що 
погребається тіло душевне, але воскресне тіло духовне (1 Кор. 15. 4 4 1 
і «мертві воскреснуть нетлінними, а ми змінимось» (1 Кор. 15, 52).

І коли мертві почують голос Сина Божого, почувши, о ж и в у т ь  
(Ін. 5. 25).

Нетління, дароване нам Господом, є невичерпне джерело нашої 
священної радості: смерті святкуємо умертвіння, адове зруйнування, 
іншого, вічного життя початок. З почуттям високого християнського за 

хоплення, радіючи, ми всіх вітаємо пасхальним вітанням: Христос 
воскрес! — Воістину воскрес!

Святкуючи перемогу над смертю і дарування життя вічного люд
ству, не виключимо з християнської пам’яті нашої доброчесний образ 
блаженноспочилого П атріарха Алексія, який віддав більшу частину 
свого життя Церкві Божій та встановленню миру на землі. Він не
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залишає, віримо, і нині, по смерті, молитовного піклування про н аш у  
Церкву та її вірних чад і про дарування миру й благоденства. П ідне
сімо наші молитви за його душу та  вселення її в лоні А враама, їсаака  
і Якова.

П а м ’ятаючи про те, що в недалекому майбутньому збереться П о
місний Собор Руської П равославної Церкви для  обрання П атр іарха  
Московського і всієї Русі, щиро помолимось про пришестя Святого 
Духа Утішителя на діяння Собору і про дарування мудрості і одно
думності учасникам Священного Собору, обранцям Святої Церкви — 
єпіскопатові, а також  представникам кліру і мирян.

Улюблені в Господі Преосвященні архіпастирі, боголюбиві пастирі, 
чесне іночество і всі наші щирі богомольці:

Х р и с т о с  в о с к р е с !
Від усього серця поздоровляю вас із світлим і спасенним празни- 

ком Святої Пасхи і молитовно баж аю  вам від Воскреслого Господа 
благодатної допомоги в житті, д ілах і трудах ваших.

В радісні пасхальні дні свята перемоги життя над смертю наші дум 
ки звертаються до всіх християн, до всіх людей доброї волі з зак л и 

ком про насущну потребу в 
наш неспокійний атомний 
вік усім нам невідкладно 
об’єднатися і спільними 
зусиллями та всіма досту
пними нам засобами обері
гати мир, заступити доро
гу війні, зупинити руки аг 
ресорів, врятувати світ, лю 
дину і людство від загибелі 
й сприяти зміцненню сп ра
ведливого загального миру 
та процвітання народів!

Улюблені в Господі! 
Д ивлячись на пресвітлий 
образ Воскреслого Спаср- 
теля, принесімо Йому нині 
наші щиросердні молитви 
й почуття нашої побожної 
любові. Будемо просити в 
Господа допомоги на спа
сіння світу, на добре ж и т
тя за Його заповідями, 
щоб бути вірними чадами 
Божими і берегти в святос
ті й непорочності як  наш у 
душу, так  і тіло наше, бо 
воно є храмина Святого 
Тіла й Пречистої Крові 

Христової і йому призначено воскреснути для життя вічного.
Нехай пошле Господь усім нам великі й багаті милості і сподо

бить нас по закінченні днів наших удостоїтися на «новій землі» і 
«під новим небом» (Одкр. 21, 1) в радості небесній з усіма святими 
прославляти Бога і осп івувати ' П асху Христову, вічну і спасенну.

«Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь!» 
(1 Фес. 5, 28).

Москва, М І С Ц Е Б Л Ю С Т И Т Е Л Ь  М О С К О В С Ь К О Г О  П А Т Р І А Р Ш О Г О  П Р Е С Т О Л У
Пасха Христова п и м е н ,  м и т р о п о л и т  к р у т и ц ь к и й  і  к о л о м е н с ь к и й

1971 р.

Х ристове В оскресення.
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П А С Х А Л ЬН Е П О СЛ АН Н Я

Е К З А Р Х А  ВСІЄЇ УКРАЇНИ ,
М И Т Р О П О Л И Т А  К ИЇ ВС ЬКО Г О  І ГА ЛИ ЦЬ КО Г О  

Ф І Л А Р Е Т А

Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, 
чесному іночеству і всім вірним чадам  

Українського Екзархату

Х Р И С Т О С  В О С К Р Е С !

Преосвященні архіпастирі,  улюблені  отці, 
браття і сестри!

«Смерті празднуем умерщвленіє, адо- 
во разрушеніє, іного житія, вічного, 
начало» (тропар 7-ї пісні пасх. кано
ну) .

Першим словом Воскреслого Ісуса Христа, з яким Він звернув
ся  до жон-мироносиць, цих перших вісниць Його воскресення, було: 
«Радуйтеся!»  Ц я  світла звістка наповнила серця їх, а згодом і серця 
Апостолів невимовною радістю. Ц я звістка і донині так  само радісна 
і так  само вона переповнює наші серця духовною веселістю. П ро
неслась вона скрізь по всьому світу і полонила душі віруючих лю
дей... І горнуться до неї «всі струджені й рбтяжені» (Мф. 11, 28), 
шукаючи в ній душевного заспокоєння.

Воскресення Христове є наріжним каменем християнства, без яко
го його немає і не може бути. Якщо Христос не воскрес, — говорить 
•святий апостол П авло, — то віра наш а марна (1 Кор. 15, 17). Але 
Христос воскрес силою Свого Божества. Інакше і бути не могло, бо 
неможливо було, щоб «тління втримало Начальника життя». Своїм 
Воскресенням з мертвих Христос переконливо довів, що Він є Бог, 
Який взяв людську природу, що й о го  вчення це — Божественне 
одкровення, дане людям.

І коли Ц ерква Христова в «праздников праздник і торжество із 
торжеств... смерті празднуєт умерщвленіє», коли в християнських хра
м ах  із уст пастирів Церкви несеться повне захоплення привітання 
«Христос Воскрес!» і коли у відповідь на це паства, наповняючи хра
ми, єдиними устами з глибини свого серця радісно відповідає: «Во
істину Воскрес!» — відчувається непохитна віра християн у Воскресен- 
ня Христа.

Воскресення Христове дає  людству нове життя, і кожна людина 
м ож е бути носієм цього життя. Воскресення Христове стверджує нас 
у  вірі, що життя людське не обривається, як  нитка, що воно повне 
глибокого змісту і значення. У Воскресенні Христовому' міститься 
дж ерело всеосяжної радості, до якої причетні всі люди. Ось чому в 
пасхальних піснеспівах Свята Ц ерква говорить і кличе нас до радос
ті. «Ликуй нині і веселися, Сіоне, Ц а р я  Христа узрів от гроба!» «При
їде крестом радость всему міру». «Радостію друг друга обимем». З 
•особливим натхненням ми часто повторюємо слова пророка Давида: 
«Сей день, єгоже сотвори Господь, возрадуємся і возвеселімся в онь» 
(Пс. 117, 24).

З істини Воскресення Христового випливає погляд і на земне 
життя, як  на початок життя вічного. Ц я істина спонукує християнина 
дбати  не тільки про особисту духовну довершеність, але й активно 
брати  участь у-побудові такого суспільства, в якому панує мир, спра
ведливість, рівність, братерська співдружність між людьми і достаток
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плодів земних. Апостол П авло каже: «Браття мої, що тільки істинне, 
що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що доброславие, що 
тільки доброчесність і похвала, про це помишляйте» (Флп. 4, 8) ...

Прагнення людини до благоденства на землі, до всього най кра
щого в житті духовному, родинному, суспільному, громадському —  
все це необхідний наслідок цієї істини.

Звідси вже неминуче виходить турбота про збереження життя на; 
землі, яке в наш атомний вік нараж ається  на серйозну небезпеку. 
Звідси й турбота всіх людей доброї волі про мир між народами. То
му і наша Свята Ц ерква закликає  всіх християн примножувати свої 
зусилля для встановлення справедливого миру в Південно-Східній 
Азії і на Близькому Сході. Тільки однодушне об’єднання всіх миро
любних людей під вимогою заборонити застосування ядерної, бакте
ріологічної й хімічної зброї може відвернути злочин масового вбивст
ва, сама згадка про яке вже обурює людську совість.

Руська Православна Церква, керована нині Місцеблюстителем 
Московського Патріаршого Престолу, Високопреосвященнішим Пиме- 
ном, Митрополитом Крутицьким і Коломенським, продовжує святу 
справу миротворництва в Бозі спочилого незабутнього Святішого П а 
тріарха Алексія.

Ми віримо, що заклик до миру нашої Церкви, яка  готується в 
травні цього року на Помісному Соборі обрати свого Предстоятеля,. 
знайде відгук у серцях всіх, хто прагне миру, справедливості й лю бо
ві всіх, хто близько бере до серця страж дання людства; всіх, чия сві
домість не може примиритися з можливістю світової катастрофи.

Вітаючи вас, Преосвященні архіпастирі, всечесні отці, боголюби- 
ві браття і сестри, з празником Воскресення Христового і разом з в а 
ми святкуючи цей Великий День, молю Воскреслого Христа, щоб Він» 
обновив наші духовні сили для добрих діл, щоб ми сподобились увій
ти в нове життя во Христі Ісусі, Господі нашому, Якому належить 
всяка слава, честь і поклоніння на віки вічні. Амінь.

Воістину Христос Воскрес!
Ф І Л А Р Е Т ,

Пасха Христова м и т р о п о л и т  к и ї в с ь к и й  і г а л и ц ь к и й , .
1971 р  Е К З А Р Х  У К Р А Ї Н И

ПОС ЛА НН Я  
МІС Ц ЕБ Л Ю С ТИ ТЕ Л Я  ПА Т РІ А РШ О ГО  ПРЕС ТО ЛУ  

СВЯТІШОМУ ПАТРІАРХОВ І К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь С Ь К О М У
А Ф І Н А Г О Р У

Його Святості, Святішому Афінагору, 
Архієпіскопу Константинополя-Нового Рима  

і Вселенському Патріархові

Ваша Святосте,  
улюблений в Господі Святіший Владико!

Ми одержали Послання Ваше від 9 вересня 1970 року, яке є відповіддю на на
ші послання від 22 травня й 10 серпня 1970 року і уважно його вивчили разом із 
Священним Синодом нашої Святої Церкви. При цьому ми були глибоко засмучені, 
бо переконалися в безрезультатності нашого прагнення належними аргументами по
яснити Вашій Святості канонічну законність, історичну виправданість і корисність, 
для життєдіяльності Православної Повноти зробленого Святою Руською П равослав
ною Церквою кроку -— дарування автокефалії Руській Православній Греко-Кафо- 
личній Церкві Америки (Митрополичий округ). Позиція, на яку став щодо ц ієї ав
токефалії Святіший Константинопольський Престол завдає нам тим більшого ж а 
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лю, що за нашим переконанням, ця позиція шкодить православній однодумності й 
гідності Святої П равославної Ц еркви в очах інослав’я.

Вашій Святості відомо, яких зусиль безустанно докладає Руська Православна 
Ц ерква у сфері м іжправославних відносин, щоб зв 'язки Помісних Православних 
Церков оновлялися й міцніли; щоб знаходили сприятливе розв’язання численні про
блеми, які виникли в ході історичного процесу в Помісних Православних Церквах; 
щ об велике духовне багатство Святої П равославної Церкви щедро виливалося на 
інші християнські Церкви та об’єднання: щоб, нарешті, її  багатовіковий досвід слу

ж ін н я  справі миру на землі примножувався й посилювався в спільній праці з нехри
стиянами на благо людства.

Ми не бачимо тепер підстави продовжувати полеміку між нашими П атріархата
ми в питанні про автокефалію П равославної Церкви в Америці, бо дальша диску
сія може викликати тільки нові прикрості і внести в наші відносини елемент, дале
кий від братньої любові. Ми з повним переконанням вваж аємо законним і чин
ним Патріарш ий і Синодальний акт від 10 квітня 1970 року про дарування авто
кеф алії Руській Православній Греко-Кафоли-чній Церкві Америки і будемо катего
рично відстоювати цю позицію, не втрачаючи цри цьому надії, що Святіший Кон
стантинопольський П рестол у свій час вступить у братерське спілкування з цією 
наймолодшою Автокефальною Православною Церквою.

Ми тільки коротко відповімо на нові обвинувачення, які містяться в Посланні В а
ш ої Святості від 9 вересня 1970 року. В аш а Святість обвинувачуєте нас у тому, 
■що зберігшії в канонічній залеж ності від Святішого Московського Престолу групи пара
фій у США й Канаді, наша Ц ерква нібито вчинила це всупереч необхідності та 
на порушення канонічного порядку, чим спричинила там «нову аномалію й тяж 
ке церковне становище». Ми ніяк не можемо з цим погодитися і відкидаємо- це 
Ваше твердження. Причини, в силу яких ми пішли <на цей крок, на нашу думку, 
належно обгрунтовані і вони ясно викладені в П атріарш ому й Синодальному діян
ні від 10 квітня 1970 року, безсумнівно відомому Вашій Святості. Д о того ж  іс
торія Святої П равославної Церкви, — і ми з Вами, Ваша Святосте, це повинні 
знати, — має досить прикладів існування на території, де розташована одна По- 
м існа П равославна Ц ерква, установ іншої Помісної Церкви. Д о того ж  це діяння 
є результатом угоди між  Руською Православною Церквою та Автокефальною 
Православною Церквою в Америці, і ми твердо переконані в тому, що воно ні
чим не порушує й не може; порушуватм інтереси в США й Канаді інших Поміс
них П равославних Церков.

Ми здивовані також  викладеною в Посланні Вашої Святості негативною ре
акцією на законне проголошення автономії Японської Православної Церкви в ре
зультаті Патріарш ого й Синодального діяння від 10 квітня 1970 року.

П равославна Ц ерква в Японії -— дитина Руської Православної Церкви і впо
рядкування ї ї  на основах автономії здійснено в повній відповідності священним 
канонам і звичаям Святого П равослав'я, як це ясно для кожного неупередженого 
спостерігача. У зв 'язку  з  цим ми змушені відзначити, що відповідне діяння Свя
щенного Синоду Вселенського П атріархату принципово суперечить православному 
церковному пращу й практиці Помісних П равославних Церков.

Прийміть, Ваша Святосте, вираження моєї незмінної до Вас братньої в Гос
поді любові.

14 січня 1971 року, п и м е н ,
№  85 Місцеблюститель Московського Патріаршого Престолу,

Митрополит Крутицький і Коломенський.

Постанови священного
СИНОДУ

Н а засіданні Священного Синоду, під головуванням Патріаршого Місцеблюс- 
тителя, М итрополита Крутицького і Коломенського Пимена, 24 лютого 1971 року

УХВАЛИЛИ: 1. Увільнити преосвященного епіскопа Аргентінського і Півден
ноамериканського П латона, в. о. Екзарха Центральної та Південної Америки, від 

'кафедри, яку він посідає, згідно з його проханням.
2. Тимчасове керування Екзархатом Центральної та Південної Америки дору

чити преосвященному архієпіскопу Харківському і Богодухівському Никодиму 
(жуїрн. № 2).

1. Увільнити архімандрита Августина (Ш кварко), через хворобу, від обов’язків 
намісника св.-Успенської П очаївської Л аври з призначеням пенсії.
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2. Намісником св. Успенської Почаївської Л аври призначити архімандрита С а- 
муїла (Волинець) (журн. №  3).

1. У Південній частині Федеративної Республіки Німеччини заснувати самос
тійну єпархію з кафедрою в  місті Баден-Бадені, єпархіальним архієреєм якої бу
ти преосвященному епіскопу Іринею.

2. Єпархіальному архієрею новозаснованої єпархії носити титул — «Баден- 
ський і Баварський».

3. Преосвященному архієпіскопу Північнонімецькому Алексію надалі йменува- 
тися — архієпіскопом Дюссельдорфським (журн. № 9).

Д ля участі в літній сесії Священного Синоду викликати таких преосвященних:
1) архієпіскопа Херсонського і Одеського Сергія,
2) архієпіскопа Курського і Бєлгородського Серафима,
3) епіскопа Чебоксарського і Чуваського Н иколая (журн. № 15).

П О В І Д О М Л Е Н Н Я  

про засідання Комісії  для підготовки Помісного Собору  
Руської  Православної  Церкви 1971 року

10 лютого 1971 року Комісія для підготовки Помісного Собору Руської Праг
вославної Церкви 1971 року, під головуванням Патріарш ого Місцеблюстителя, при
йняла такі ухвали:

1. У зв 'язку з поширенням обсягу роботи ПередсоборноІ Комісії затвердила, 
трьох заступників голови Передсоборної Комісії — постійних членів Священного 
Синоду:

— митрополита Ленінградського і Новгородського Никодима,
— митрополита Київського і Галицького, Екзарха України, Ф іларета,
— митрополита Таллінського і Естонського Алексія.
2. Прийняла опрацьовані богослужбові чинопослідування Інтронізації (наста

новлення) обраного на Помісному Соборі П редстоятеля Руської П равославної Ц ер
кви, Святішого П атріарха Московського і всієї Русі; М олебня перед відкриттям: 
Помісного Собору і т. д.

3. Враховуючи давню практику Руської П равославної Церкви й беручи до- 
уваги, що на засіданні 10 листопада 1970 року Передсоборна Комісія ухвалила 
постанову —- рекомендувати робочим групам у своїй роботі для підготовки По
місного Собору 1971 року керуватися практикою і досвідом Помісного Собору 
1945 року, — мати на Помісному Соборі .1971 року практику обрання Предстоя
теля Руської П равославної Церкви, Святішого П атріарха Московського і всієї Ру
сі — відкрите голосування за формулою Помісного Собору 1945 року.

Комісія згідно з  зазначеними ухвалами прийняла відповідну постанову і виз
начила дату наступного засідання.

Д О  Р Е Д А К Ц І Ї  Ж У Р Н А Л У  

« П Р А В О С Л А В Н И Й  ВІС Н И К »

Прошу передати через ваш ж урнал  від працівників апарату  і від 
мене особисто подяку архієреям та іншим діячам Екзархату  України, 
які надіслали свої поздоровлення з нагоди міжнародного свята тру
дящих — 1-го Травня.

К. Л И ТВИ Н ,
Уповноважений Ради в справах релігій 

при Раді Міністрів СРСР по УРСР.
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Ц Е Р К О В Н Е  Ж И Т Т Я

НА ВИ СО К О МУ ПОСТУ  
ПА Т Р ІА Р Ш О Г О  М ІС Ц Е Б Л Ю С Т И Т Е Л Я

Ось уже м айж е рік у храм ах Московського П атріархату  — в 
нашій країні та за  її межами — за всіма богослужіннями підно
ситься молитва «о П атріарш ім  Місцеблюстителі нашім Високопрео- 
свящ еннім Пимені, Митрополиті Крутицкому і Коломенскому». 
Ім ’я цього архіпастиря давно користується заслуженою популярніс
тю  серед духовенства й віруючих нашої Церкви, але мало хто знає 
той шлях, яким Промисл Божий привів його на високий пост Блюс- 
тителя престолу Московських і всієї Русі патріархів.

Д л я  Митрополита Пимена цей ш лях не був звичайним; він не 
походив з духовного стану, а народився в сім’ї службовця провінці- 
ального містечка Московської губернії Богородська (нині Ногінськ) 
2 3  липня 1910 року.

Н а самому рубежі шкільного життя побожна мати Сергія Ізвє- 
кова привезла його до Тройце-Сергієвої Лаври, де він уперше спові
д ався  і причастився Святих Тайн у храмі святих Зосими і Савватія. 
І І я  подія, разом з першим враженням від древньої обителі, на все 
життя зап ал а  в серце хлопчика і, безсумнівно, визначила дальший 
напрям  його духовного розвитку.

По закінченні середньої школи він на вісімнадцятому році ж ит
тя  вступив на церковне служіння; у відлюдному скиту Тройце-Сергі
євої Л аври -П аракл іт і  21 вересня 1927 року відбулося його чернече 
постриження і тут ж е  він одерж ав перші уроки чернечого життя під 
керівництвом намісника Тройце-Сергієвої Л аври  архімандрита Кро- 
ніда.

Йдучи шляхом послуху, юний інок Пимен був через деякий час 
приписаний до Богоявленського собору, що біля Дорогомилівської 
застави  в Москві, і там у липні 1930 року архієпіскоп Звенігород- 
ський Филип, керуючий Московською єпархією, висвятив його на 
ієродиякона, а через півроку — на ієромонаха. Д ал і  ієромонах П и
мен проходив свій чернечий шлях, виконуючи протягом кількох років 
•служіння в храм ах  міста Москви і керуючи церковними хорами в 
х р ам ах  столиці. Будучи сам людиною високих музичних здібностей і 
цінителем церковного співу, о. Пимен продовжував кращі традиції 
вітчизняних церковних композиторів. Піснеспіви у виконанні очолю
ваних ним хорів звучали проникливо і відзначалися великою моли
товною настроєністю.

П ісля Великої Вітчизняної війни, важкі роки якої пройшли в 
служінні Святій Церкві й Вітчизні, о. Пимен приблизно п'ять років 
поєднував священнослужіння з різними церковно-адміністративними 
обов'язками. Д о  1946 року він служив священиком Благовіщенського 
собору м. М урома; після цього був скарбником Іллінського мона
стиря в Одесі і там возведений в сан ігумена та нагороджений хрес
том з оздобами. В грудні 1947 року був переведений в Ростов-на-До-



ну, де працював членом єпархіальної ради, секретарем епіскопа і 
ключарем кафедрального собору до кінця 1949 року. М аючи дорого
цінну здібність вносити порядок і добрий л ад  у церковне життя п а 
рафії, монастиря, єпархії, о. Пимен дуж е скоро був покликаний на 
відповідальніше служіння. Він був призначений намісником Псково- 
Печерського монастиря і на Пасхальній седмиці 1950 року возведе- 
ний митрополитом Ленінградським і Новгородським Григорієм у сан- 
архімандрита. З а  п’ять років управління древньою обителлю архі
мандрит Пимен впорядкував її як  у духовному, так  і в побутовому 
відношеннях, заслуживши в братіі й численних богомольців любов 
та повагу.

Тому не дивно, що коли звільнилася вакансія  намісника Трой- 
це-Сергієвої Лаври, Святіший П атріарх  Алексій призначив на цей 
пост архімандрита Пимена, удостоївши його незабаром права носи
ти два наперсні хреста і служити з архієрейським жезлом. І цю рід
кісну нагороду новий намісник, керуючи Л аврою  від імені Святішого 
П атріарха чотири роки, виправдав наполегливою працею на благо 
обителі та її братії.

Коли ж  Л авра  була впорядкована, досвід і особисті духовні та 
адміністративні властивості її намісника стали підставою для того, 
що рішенням Святішого П атріарха і Священного Синоду від 4 лис
топада 1957 року архімандрит Пимен був покликаний до вищого й 
відповідального служіння в сані епіскопа. Він був призначений в і
карієм Одеської єпархії з титулом епіскопа Балтського. Н аречення 
і хіротонію його відправили в Успенському каф едральному соборі 
м. Одеси Святіший П атріарх  Алексій, архієпіскоп Херсонський і 
Одеський Борис, архієпіскоп Кишинівський і М олдавський Некта- 
рій, епіскоп Кіровоградський і М иколаївський Іннокентій та епіскоп 
Переяслав-Хмельницький Нестор.

Ця хіротонія відбулася 17 листопада 1957 року, а через місяць 
епіскоп Балтський Пимен був переведений в Москву вікарієм М ос
ковської єпархії з титулом епіскопа Дмитровського. Згодом через 
два з половиною роки епіскоп Пимен був призначений керуючим 
справами Московської П атріархії,  незабаром возведений в сан арх і
єпіскопа, а в березні 1961 року його призначено архієпіскопом Туль
ським і Бєлєвським із збереженням за ним посади керуючого спра
вами Московської Патріархії. Того ж  року, за  посадою керуючого 
справами Московської Патріархії,  він стає постійним членом С вя
щенного Синоду.

І потім вища церковна влада  направляла  архієпіскопа Пимена 
туди, де був потрібен його великий церковно-адміністративний дос
від і вміння вносити в церковне життя згоду й порядок. Т ак  було, 
коли він тимчасово сполучав керування Луганською, Смоленською і 
Костромською єпархіями. Він прямував до тієї ж  мети, коли поєд
нував із своєю основною діяльністю головування в Господарському 
управлінні Московської П атріархії  та настоятельство в п атр іар ш о м у  
соборі, виконуючи одночасно ще інші відповідальні доручення.

У листопаді 1961 року архієпіскоп Пимен був призначений ми
трополитом Ленінградським і Ладозьким. Н а  цій кафедрі він пере
бував майже два роки. Коли спочив митрополит Крутицький і Ко- 
ломенський Питирим, Святіший П атр іарх  Алексій, дбаючи про зам і
щення цієї важливої кафедри, запропонував кандидатуру митрополи
та Ленінградського Пимена. Він і був призначений Святішим П атр і
архом і Священним Синодом 9 жовтня 1963 року на Крутицьку к а 
федру. Відтоді Високопреосвященний Пимен, митрополит Крутицький: 
і Коломенський, став найближчим помічником Святішого Патріарха) 
Алексія.



На цьому високому посту діяльність митрополита Пимена дуже 
поширилася. Крім активної участі в справах Священного Синоду, він 
продовжував керувати Московською єпархією, був майже протягом 
року знову керуючим справами Московської Патріархії,  деякий час 
поєднував свою роботу з керуванням Горьковською єпархією, регу
лярно в ідправляв недільні та всі святкові богослужіння в патріаршо
му соборі і в інших московських храмах. Це служіння в храмах міс
та  Москви й Московської області завж ди супроводжується повчаль
ними проповідями архіпастиря пастві. Проповідництво в пастирській і 
архіпастирській діяльності Високопреосвященного митрополита Пиме
на займало і займає  визначне місце. З а  40 років свого священнослу- 
ж іння митрополит Пимен виголосив дуж е багато проповідей, завжди 
дохідливих і зрозумілих православній віруючій людині. В них викла
даю ться догмати нашої святої віри, суть і значення тих чи інших 
свят, лунає постійний заклик до морального вдосконалення, чути з а 
клик до любові, братерства і миру.

Розш ирилася й церковно-громадська діяльність митрополита Пн- 
мена після призначення його митрополитом Крутицьким. Як член Все
світньої Ради  Миру і Радянського комітету захисту миру він бере 
участь у Варшавській  сесії цієї м іжнародної організації (1963 рік) і 
в Женевській сесії 1966 року, виступає на двох Всесвітніх конгресах за 
загальне роззброєння і мир: у Москві 1962 року і в Хельсінки 1965 ро
ку. Входячи до складу Радянського комітету культурних зв’язків із 
співвітчизниками за кордоном, митрополит Пимен багато уваги при
діляє його роботі і вміщує на сторінках журналу, що видається для 
російських емігрантів, свої звернення й статті. З а  свою діяльність на 
захист миру митрополит Пимен нагороджений золотою медаллю «Бо
рець за мир», Почесною грамотою та іменною медаллю Радянського 
фонду миру.

Третє засідан н я  К ом ісії по о р га н іза ц ії П ом існого С обору. 10 лю того 1971 року.

9



У 1964 році митрополит Пимен, на чолі делегації Руської П р а в о 
славної Церкви, відвідав Д ан ію  на запрошення П римаса Датської7 
Церкви епіскопа В. Вестергарда Мадсена. А наступного року був при
сутній, також на чолі нашої церковної делегаці, на торжествах інтро
нізації Блаженнішого Митрополита Варшавського і всієї Польщі Сте- 
фана.

Ретельним виконанням усіх цих відповідальних доручень митро
полит Пимен набагато полегшував Святішому П атріархові Алексію» 
важкий тягар церковного управління та представництва і користував
ся його сердечною прихильністю. Святіший П атріарх  цінував у ньому 
старанність та адміністративні здібності, властивості характеру і осо
бливо його богослужбовий стиль. За  щире служіння Церкві Божій  С вя
тіший Патріарх Алексій незадовго до своєї смерті нагородив митропо
лита Пимена правом носити дві панагії, а раніше — орденом св. князя 
Володимира 1-го ступеня. Крім того, митрополита Пимена нагородж е
но багатьма орденами інших Православних Церков-Сестер, а також  
обрано почесним членом Ленінградської й Московської духовних а к а 
демій.

Після кончини Святішого П атріарха Алексія 17 квітня 1970 року 
Високопреосвященний Пимен, митрополит Крутицький і Коломенський, 
згідно з «Положенням про управління Руської Православної Церкви» 
(розд. І, пункт 12), зайняв високий пост Патріаршого Місцеблюстите
ля, як найстаріший хіротонією постійний член Священного Синоду. Це 
було, по суті, виконанням волі Святішого П атр іарха  Алексія, який сво
го часу побажав мати на Крутицькій кафедрі Митрополита Пимена, 
найстарішого серед постійних членів Священного Синоду не тільки 
хіротонією, але й віком та досвідом церковної роботи.

З моменту вступу на цей високий пост Митрополит Пимен в ід р а 
зу ж  узяв на себе відповідальність за управління Церквою, за  стан 
нашого церковного життя, за відносини з Церквамн-Сестрами і з усім 
християнським світом на період міжпатріарш ества. Як відомо, трива
лість цього періоду Священним Синодом під головуванням П атр іар 
шого Місцеблюстителя, була визначена в 1 рік. Цей час присвячена 
заупокійним молитвам за незабутнього Святішого П атр іарха  Алексія 
та підготовці до Помісного Собору Руської П равославної Церкви, на 
якому має бути обраний Предстоятель Руської Православної Церкви, 
Святіший П атріарх  Московський і всієї Русі.

Всі церковні справи, розпочаті за  блаженноспочилого Святішого 
Патріарха Алексія, не зупинилися з його кончиною, а були продовже
ні енергією й турботами П атріаршого Місцеблюстителя та Священного 
Синоду. Крім поточних справ, яких завж ди багато, майж е щодня ви
никають нові питання й потреби, вимагаючи вдумливого підходу і ро
зумного вирішення. Н айваж ливіш і питання обговорюються на зас ідан
нях Священного Синоду під головуванням Патріаршого Місцеблюсти
теля, і тепер вони відбуваються особливо часто. В інших справах П а т 
ріарший Місцеблюститель діє одноособово, застосовуючи в одних ви
падках канонічну суворість, а в інших — церковну ікономію. Чимало^ 
уваги і праці вимагає керування церковним життям міста Москви й 
Московської єпархії.

Візьмемо для прикладу початок нового 1970/71 навчального року 
в Московських духовних школах. Протягом 25 років вони жили й п р а
цювали під керівництвом Святішого П атр іарха  Алексія. Тепер підсум
ки залікових сесій, випускних екзаменів і приймальних іспитів, а також 
кошториси господарських видатків та інші справи академії та семіна
рії, зафіксовані в ж урналах  засідань їх Ради, подаються на затвер
дження Патріаршому Місцеблюстителю. Але перше ніж дати благосло-
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ів є н н я  на реалізацію  намічених заходів або схвалити зроблене, він по
винен всебічно розглянути все це з погляду церковної користі, педаго
гічної доцільності та матеріальних можливостей.

З а  початком навчального року йде празник Покрова Пресвятої 
Богородиці — престольне свято Московських духовних шкіл. Воно що
року в ідзначається урочистим богослужінням та академічним актом, 
•який завж ди очолював Святіший П атріарх  Алексій. Минулого року 
Патріарший Місцеблюститель очолював академічний акт, завершивши 
його змістовним словом на тему про значення храму й відправлюва- 
них у ньому богослужінь для осягнення богоодкровенних істин нашої 
■віри, які є предметом богословських наук. Він сказав,, що ми «повинні 
дивитися на церковні богослужіння і на храм, в якому вони відправ
ляються, ... як на школу духовного життя, як на школу дослідного бого- 
пізнання, і пам ’ятати при цьому, що немає іншого способу стати справ
ж н ім  богословом, як тільки через спілкування з Самою Істиною, яка 
відкривається людині в міру чистоти його серця і розуму. А ця чисто
т а  досягається молитвою, постом, покаянням, причастям, милосердям, 
лю бов’ю та іншою християнською доброчесністю, коли, за словом Гос
пода, Він приходить до кожного, хто виконує Його заповіді та обитель 
"влаштовує в його душі, тобто робить його душу Своїм храмом...».

Тут П атріарш ий Місцеблюститель ясно визначає саму суть завдан
ня. яке виконується духовною школою.

Слід сказати, що період міжпатріарш ества, як перехідний, має свої 
специфічні особливості і вони ставлять перед Патріаршим Місцеблю- 
стителем ряд серйозних завдань. Головним з них є підготовка до скли
кання Собору. Вона здійснюється Передсоборною комісією під керів
ництвом і головуванням П атріарш ого Місцеблюстителя. Поряд з о р га 
нізаційними заходами, вона опрацьовує питання, пов’язані з програмою 
Собору та його складом, виборами членів Собору від єпархій і з про
цедурою обрання патріарха.

Увага Високопреосвященного Місцеблюстителя Патріаршого Пре
столу спрямовується на те, щоб продовжити в церковних справах лінію 
покійного Святішого П атр іарха  Алексія, який чверть віку стояв при 
кермі церковного корабля. І сьогодні можна з певністю сказати, шо 
Ц ерква живе в дусі церковних традицій покійного Святішого П атр іар 
ха Алексія. П атріарш ий Місцеблюститель дбає  про створення такої 
духовної атмосфери^ яка б сприяла одностайному вирішенню всіх пи
тань на майбутньому Помісному Соборі нашої Церкви.

В цій найважливішій справі П атріарш ому Місцеблюстителю по
трібна щоденна допомога, яка повинна бути священним обов’язком усіх 
ієрархів, усього духовенства і кожного свідомого члена нашої Матері- 
Церкви.

А Л Е К С І Й ,

митрополит Таллінський і Естонський

«Ж урнал Московской Патриархии», 1971, .У» 2.

З ЖИТТЯ ЄПА РХІЙ

Х арківська єп ар х ія . 12 лютого 1971 р., в день Собору Трьох святителів — Василія 
Великого, Григорія Богослоіва та  Іоана Златоустого, з нагоди престольного празника 
Божественну літургію в Трьохсвятительській церкві м. Харкова відправляв високо- 
преосвященний Никодим, архієпіскоп Харківський і Богодухівський.

Коли святкові дзвони сповістили про приїзд архіпастиря, його вже зустрічало 
■багато народу, а на паперті вітали церковний староста і представники парафіяльної 
ради з хлібом-сіллю й квітами. В церкві владику зустрічало духовенство Трьохсвяти
тельського та деяких інших храмів міста і єпархії.



Уся відправа Божественної літургії проходила у святковому, піднесеному- настрої 
з побожною величавістю. Злагодж ено й молитовно співали дьа парафіяльні хори.

Символ віри з щирим піднесенням єдиними устами співали всі присутні в церкві, 
готуючи себе до побожної молитви під час євхаристичного канону. П о 
закінченні його відбулася хіротонія іподиякона Іоана Осинкіна на диякона.

Після молебня, відправленого .перед вели
кою храмовою іконою Трьох Святителів, на
стоятель парафії прот. Василій Сєровський у 
святковому слові подякував високопреосвя- 
щенному Никодимові за спільну архіпастир
ську молитву в урочистий день престольного 
празника Трьохсвятительської церкви. Н а мо
литовну пам’ять владиці була піднесена іко
на св. Архіст.ратига М ихаїла.

Побожно прийнявши святий образ, архі
єпіскоп Никодим щиро подякував настоятелю 
церкви і всім парафіянам. Слово владики 
вилилось у велику повчальну проповідь. У ній 
він дав яскравий огляд визначної церковної 
діяльності трьох вселенських Святителів, яка 
й досі має невмирущий духовний вплив на 
життя Православної Церкви і дає всім нам 
високий приклад, щоб наслідувати їх  у вірі, 
любові, терпінні й смиренні. Ці невичерпні 
приклади життя великих святителів особливо 
важливі для нас тепер,— зазначив архіпа
стир,— коли ми наближаємось до Великого 
посту, до подвигів молитви, покаяння та здер- 
жливості. Смирення, яким так прикрашало
ся життя трьох святителів, якого і нам слід 
від них навчатися, не принижує християн
ської гідності, а звеличує християнина, до
помагає йому пізнавати свою гріховність і 
через покаяння та причастя святих Тайн 
Христових наближатися до Спасителя.

По закінченні відправи високопреосвя- 
щенний Никодим подав архіпастирське благо
словення богомольцям і, супроводжуваний 
добрими побажаннямн, відбув з храму.

14 лютого, в неділю про блудного сина, владика Никодим відвідав церкву на 
честь Різдва Пресвятої Богородиці в м. Дергачах і відправив у ній Божественну 
літургію. Перед входом до церкви архіпастиря урочисто зустрічали члени парафіяль
ної ради з традиційним хлібом-сіллю й квітами, а в храмі його вітав настоятель 
прот. Артемій Нестеренко. Наприкінці відправи а.рхієпіскоп Никодим виголосив пов
чання і подав архіпастирське благословення молящим.

Повернувшись до Харкова, високопреосвященний Никодим того ж дня ввеч ер і 
напередодні празника Стрітення Господнього, відправив у Благовіщенському каф ед
ральному соборі всеношну, а в день свята Бюжественну літургію. На ній він висвятив 
диякона собору Алексія Кобзева на священика.

21 лютого, в неділю Страшного суду, і 28 лютого, в неділю Сиропусну, архієпіс
коп Никодим відправляв богослужіння і проповідував у кафедральному соборі.

А рхієп іскоп Н икодим висвячує ди я 
кона.

Дніпропетровська єпархія. 25 лютого 1971 р. в житті православної громади села- 
Кулебівки, Новомосковського району, Дніпропетровської області, сталася визначна 
подія. Коштами й щирими заходами православних віруючих цього села тут був 
відбудований світлий і просторий, з одним куполом, молитовний будинок. 25 лютого, 
в день святкування Іверської ікони Бож ої М атері і пам’яті Святителя Московського 
митрополита Алексія, всієї Русі чудотворця, відбулось урочисте освячення нового- 
Божого дому. В цей день уся парафія й численні богомольці з навколишніх сіл,, на 
чолі з настоятелем відбудованого храму прот. А. Шиліним, зустрічали свого архі
пастиря, преосвященного Антонія, епіскопа Сімферопольського і Кримського, який' 
управляє Дніпропетровсько-Запорізькою єпархією.

Після урочистого освячення престолу і всього хіраму на честь Покрова Пресвятої 
Богородиці в ньому архієрейським чином була відправлена перша Божественна 
літургія. В цій відправі з епіскопом Антонієм брали участь поважні представники: 
єпархіального духовенства: митрофорний протоієрей Г. Радченко, прот. Л . Шайдевич, 
прот. К. Огієнко, прот. А. Северин, свящ. А. Гаїркуша і настоятель храму прот 
А. Шилін.

Проповідь про значення храму в житті християнина виголосив прот. Г. Радченко. 
Наприкінці відправи преосвященний Антоній привітав усіх богомольців з великою*
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подією в парафіяльному житні і побаж ав, щоб у цьому святому храмі завжди 
підносилися молитви «о мирі всего міра... і соєдиненії всіх, о святім храмі сем, 
богохранимій страні нашій і временах мирних...» і закликав благословення Господнє 
на всіх присутніх.

27 лютого епіскоп Антоній у Свято-Троїцькому кафедральному соборі м. Дніпро
петровська відправив всеношну, 28 лютого зранку — Божественну літургію, а ввечері 
вечерню з чином прощення.

1 березня, в понеділок першого тижня Великого посту, владика читав канон 
преподобного .Андрея Крітського в кафедральному соборі м. Дніпропетровська, а
2 березня виїхав до м. Сімферополя.

Чернівецька єпархія. 14 лютого 1971 року, напередодні свята Стрітення Господ
нього, епіскоп Феодосій відправив у св.-Миколаївському кафедральному соборі з 
участю соборного духовенства всеношну, а в день свята — Божественну літургію.

Після чптаня св. Євангелія владика проповідував на тему свята.
18 лютого 1971 року:— день пам’яті святителя Феодосія Чернігівського. З нагоди 

храмового свята печерної церкви в ній відправлявся собором духовенства акафіст.
Божественну літургію відправляв преосвященний Феодосій з собором числен

ного духовенства. Цього дня один з дияконів, вихованців кафедрального собору, 
■о. Василій Мислюк був висвячений на священика.

Після літургії був відправлений святковий молебень.
21 лютого — Н еділя М ’ясопусна. Напередодні владика служив всеношну, а в не

ділю — пізню Божественну літургію і після читання св. Євангелія проповідував на 
євангельську тему.

24 лютого напередодні дня святителя Алексія, митрополита Московського, небес
ного покровителя покійного П атріарха Алексія, в кафедральному соборі була від

правлена панахида по душі його. У неділю Сиропусну епіскоп Феодосій відправляв 
у кафедральному соборі.

Увечері в неділю була відправлена архієрейським чином вечерня з «чином про
щення:». На цю вечерню до собору зійшлося багато віруючих не тільки з міста, але 
і з ближчих сіл. У затемненому величному соборі преосвященний Феодосій розповів 
про значення великого посту, про .наші християнські обов’язки й поведінку в цей 

час, пригадуючи, як готувалися до посту святі отці й наші предки. Потім владика 
звернувся до всіх: «Дорогі мої, браття і ‘.сестри, якщо кого я чим скривдив, словом, 
чи ділом, чи думкою, простіть ради Христа» — і поклонився людям до землі. Звід
усіль почулося: «Бог простить тобі, дорогий наш владико, прости і ти нас грішних».

ВІЧ НА П А М ’ЯТЬ П О М Е Р Л И М

7 травня 1970 року, на 81 році ж иття, в Бозі опочив настоятель церкви м. Ямпо- 
ля, Вінницької єпархії, митрофорний протоієрей Василій Львович Лавров.

У священному сані прослужив 56 років, на парафії в м. Ямполі був з 1947 р
П арафіяни й духовенство єпархії з великою любов’ю та повагою ставились до 

покійного. Засліпи  о. В асилія були високо оцінені церковним керівництвом. У 1964 ро
ці він був нагороджений митрою, а в 1970 р. Святіший П атріарх Алексій благосло
вив йому служити літургію при відкритих царських вратах до Херувимської пісні.

Д обра пам’ять про ревного пастиря довго житиме в серцях духовенства і ві
руючих.

Н астоятель церкви с. Павлівни, Крижопільського району, Вінницької єпархії, 
протоієрей Андрей Васильович Липа, прослуживши в священному сані 23 роки, помер 
12 липня 1970 р. на 74 році життя.

20 липня 1970 р. на 75 році життя, відійшов до Господа заштатний священик 
Вінницької єпархії, Ф еодор Тарасович Стахов.

Заш татний митрофорний протоієрей М. А. Трофимов. прослуживши в священному 
сані 49 років, помер 23 липня 1970 р., на 88 році життя.

* * *
Заш татний протоієрей Алексій Євсейович Дидинський, прослуживши в священ

ному сані 50 років, помер 27 липня 1970 р., на 82 році життя.

24 серпня 1970 року опочив у Господі заштатний священик Вінницької єпархії 
Л ука Степанович Брижжик. Покійний добре знав і любив церковний спів; органі
зував гарний церковний хор.

* * *

Заш татний протоієрей Володимир Феофилович Плахтеєв, прослуживши в свя
щенному сані 42 роки, помер 13 вересня 1970 р., на 83 році життя.
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Настоятель церкви с. М алої Русави, Томашпільського району, протоієрей Петро 
Михайлович Костюк помер 17 вересня 1970 року, на 78 році життя. П рослуж ив 
у священному сані 16 років.

8 листопада 1970 року упокоївся в Бозі настоятель церкви с. Тарасівки, Туль
чинського району, Вінницької єпархії, протоієрей Микола Миколайович Никитський, 
на 79 році життя. У священному сані прослужив 51 рік.

 ̂ $
Після довгої і тяж кої хвороби відійшов до Господа колишній секретар Ж итомир

ського єпархіального управління і настоятель церкви св. Ап. Якова, 'брата Господ
нього, в м. Житомирі митрофорний протоієрей Антоній Макарович Крижанівський.

Він народився в 1886 році в сім’ї псаломщика. Закінчивши Волинську духовну 
семінарію в 1909 'році, працю вав учителем церковно-парафіяльної шйоли, а в 1911 ро
ці був висвячений на священика і до 1945 року перебував на парафії в с. Зороків, 
Черняхівського району. Там ще й тепер згадують добрим словом свого пастиря.

В 1945 році о. Антоній був призначений секретарем Ж итомирського єпархіаль
ного управління і настоятелем церкви св. Ап. Якова. На цій роботі він перебував 
до 1953 року, коли через тяж ку хворобу змушений був піти на пенсію.

"Чин похорону покійного, з благословення архієгмскопа Ж итомирського і Овру
цького П алладія, відправлено 18 січня у М иколаївській церкві м. Ж итомира собором 
міського духовенства.

Нехай Господь упокоїть душу доброго слуги Свого в оселях праведних!

Після недовгої, але важ кої хвороби, 6-го лютого 1971 року, на 72-му році, ж ит
тя і 18-му році священства спочив у Бозі священик о. Георгій Лека, настоятель 
св. Різдво-Богородичної церкви села Карапчів, Вижиицького благочиння, Чернівецької 
єпархії.

З 1945 року він був псаломщиком, в 1950 році рукоположений в сан диякона, 
а в 1953 році в сан ієрея.

Як пастир і людина спокійна і лагідна, о. Георгій користувався любов’ю у. всіх, 
хто знав його.

Нехай Господь прийме його в оселі небесні!

* * *
24-го січня 1971 року в Бозі спочив настоятель парафії в селі Заболоття, Сторо- 

жинецького благочиння, Чернівецької єпархії протоієрей о. Константан Павлович 
Тучемський.

Покійний народився в 1899 році в побожній сім’ї диякона в селі Мнішин, Ровен- 
ської області. В духовному сані служив з 1941 року.

Похорон покійного о. К о н стан тн а  відбувся 27-го січня ц. р.
Вічна пам’ять тобі, добрий пастирю!

ХРОНІК А

9 січня 1971 року Тройце-Сергіеву Л авру й М осковську духовну академію відві
дав посол ЧССР в Радянському Союзі п. Богуслав Хноупек з дружиною. Гості 
оглянули храми Л аври та Московську духовну академію, де їх прийняв єпіскоп 
Дмитровський Філарет, ректор академії.

* * *

1‘2 січня 1971 року єпіскоп Дмитровський Філарет, заступник голови В ідділу зов
нішніх церковних зносин Московського П атріархату, прийняв римо-католицького капе
лана посольства США в Москві о. Л уїса Д іона та методистського пастора при 
цьому ж  посольстві Ерла Семфорта і мав з ними розмову.

* * *
Від 12 по 19 січня 197:1 року, під час різдвяних канікул, група іноземних студен

тів, які навчаються в Ленінградській духовній академ ії та  семінарії,— архімандрит 
Тесфа Хабте Селассіє (Ефіопія), священик Тасакі Кієсаку (Японія), ієродиякон 
Константин Антов (Болгарія), М икола Гармишев (Японія), Кюкур М аркель (Рум у
нія), Такахасі Норіо й Н агая Фісао (Японія) — виїж дж ала в Москву і Загорськ. Вони 
поклонилися святиням Тройце-Сергієвої Л аври, відвідали М осковську духовную ака
демію, деякі московські церкви і ознайомилися з їх  парафіяльним життям. Учасники 
подорожі знайомилися і з визначними пам’ятками Москви та в ідвідали центри куль
турного й громадського життя столиці.
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П Р О П О В І Д І

Христос Воскресе!

— Істини нашої православної християнської віри живуть у нашій душі, в гли
бині та основі її  природи. Тому такою життєвою радістю звучить для нас це вели
коднє привітання.

— Нещодавно в криках «розпни, розпни Його» ми відчували і свою в них 
участь. Там волала злоба, ненависть, заздрість, зрада... І ми все це переживали, 
усвідомлюючи в совісті своїй, що і ми розпинаємо Христа і завдаємо Йому голгоф-

ських страж дань і, здається, часом ховаємо Його в печерах свого серця.
— Але зараз ми радісно, всією душею, чуємо це «Христос іВоскресе!» — незва

жаючи на ворогування й дратування, зрадливість і щоденне розпинання Його нашими 
думками і вчинками. Знову й знову в душі нашій воскресають й ого  заповіти любо

ві, заклики до милосердя, взаємного прощення, знов оживають усі основи й правила 
християнського життя!

— І Христос знов воскресає з приваленого камінням гріхів гробу нашої душі, 
і тому таким світлом і радістю сповняються наші серця від цього дивного пасхаль
ного привітання! Бо воно лунає захопленням не тільки історично — спомином найсвя- 
тіиюї події, але й немовчно віддається психологічно — живою співучастю в ній кож 
ного, навіть дуж е грішного віруючого серця!

■— Х р и с т о с  В о с к р е с е !  Амінь.

С Л О В О

НА П Р А З Н И К  В О З Н Е С Е Н Н Я  Г ОСПО ДН ЬО Г О

«Вознеслся єси во славі, Хриєте Боже 
наш, .радость сотворивий учеником 
Твоїм...» (троп, празника).

Сьогодні П равославна Ц ерква Христова світло справляє спомин 
тієї священної події, коли Господь Ісус Христос вознісся у славі на 
небо з пречистим тілом Своїм перед учениками Своїми.

Ц е був заверш альний момент земного життя Христа Спасителя. 
Здійснивши відкуплення роду людського Своїм євангельським учен
ням, хресними стражданнями, смертю й преславним воскресенням, 
Господь Ісус Христос протягом сорока днів багато разів являвся уче- 
никам Своїм та іншим вірним Своїм послідовникам, навчаючи їх 
«про Царство Боже» (Діян. І, 3).

І от, на сороковий день після Свого воскресення, Христос Спа- 
■ситель востаннє явився в Єрусалимі апостолам і багатьом віруючим 
у  Нього людям, урочисто вивів їх з міста на Єлеонську гору. Тут 
Господь дав  апостолам останні Свої заповіти, наказуючи їм не зали
шати Єрусалима і чекати «обіцяного від Отця» (Діян. 1, 4) Духа 
'Святого, Утішителя.

Потім Господь Ісус Христос, «знявши руки Свої, благословив їх. 
І сталось, як  Він благословляв їх, одступив від них і вознісся на 
еебо» (Лк. 24, 50—51). Святі апостоли, Пречиста Матір Господня
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та інші свідки того, як «хмара взяла Його з-перед очей їх» (Діян. 1, 9 ) г 
дивилися ще на небо, коли «двоє мужів стали перед ними в білій одежі 
і сказали: М ужі Галлілейські! Щ о ви стоїте й дивитеся на небо? Цей 
Ісус, Який вознісся від вас на небо, прийде так  само, як  ви бачили 
й о го  сходячим на небо» (Діян. 1, 11).

І хоч після вознесення Х ри
ста Спасителя ученики вже не 
могли більш бачити Його тілес- 

| |  , ними очима, вони, втішені небес-
І ними вісниками — ангелами, «ио-

4  , ^ 7ч\ ш  клонилися й о м у  і вернулись у
і  ^  % Е  Єрусалим з великою радістю»

|  «1  (Лк. 24, 52). їх  душі перепов-
І  няла невимовна духовна радість

** сподівання, що справдяться над
Г  І  * , кУ. 1  ними великі обітування, про які

Ж  І  .,’!- 1 Г о с п о д ь  Ісус Христос говорив їм
. Ж .  V інс до Сн:>ї>: гі раждаш.. Во п :

я г з г а д у в а л и ,  як Господь ще раніш 
щ .х І А ! ’л%'- >• ш В Н Ш Н І говорив їм: <я дійшов від Отия

і прийшов у світ, і знов зал и 
шаю світ і йду до Отця» (Ін. 
16, 28). З  неба Христос Спаси
тель обіцяв послати від Отця 
Небесного ученикам Своїм Д уха 
Святого, Утішителя: «Утішитель 
же, Д ух Святий, Якого пошле 
Отець в ім’я Моє, Той навчить 
вас усього і нагадає  вам усе, що 
Я казав  вам» (Ін. 15, 16). 
«К ращ е для вас, — утішав апо
столів Спаситель, —- щоб Я пі
шов; бо як  не піду, Утішитель не 
прийде до вас; а як  піду, то 
пошлю Його до вас» (Ін. 16, 7 ),  
«щоб був з вами довіку» (Ін. 
14, 16).

Христос Спаситель обіцяв 
через апостолів збудувати на 
землі нову громаду віруючих —- 
Церкву Божу, до якої мали 
ввійти люди твердої віри й щ и
рого благочестя: «Збудую церкву 

Мою,— казав  Господь,— і ворота пекельні не подолають її» (Мф. 16, 18).
Святі апостоли раділи з того, що саме вони будуть свідками й про

повідниками Євангелія Христового всьому світові (Мф. 24, 14; Мр. 
16, 15) і втішатимуться наверненням людей від розбещеності до свя
тості, від загибелі до спасення.

Святі апостоли радувалися й тому, що Христос обіцяв їм Свою Б о 
жественну допомогу в їх апостольському благовісті й проповіді віри Хри
стової: «Я дам вам уста і мудрість,— говорив Господь ученика,— якій не 
зможуть противитися ні суперечити всі супротивники ваші» (Лк. 21, 15).

Святі апостоли повні були радості ще й тому, що Господь Ісус 
Христос перед Своїм вознесенням на небо сказав  їм на прощання: 
«Ось я з вами по всі дні, до кінця віку» (Мф. 28, 20).

Всі наші православно-християнські свята мають глибокий ж и ттє 
вий характер і відповідають нашим духовним запитам. І вознесення

Гора Єлеонська. Каплиця на місці Возне
сення Г осподнього і м ісце В ознесення.
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Сина Божого, Господа Ісуса Христа з пречистим тілом Його на небо 
має для нашої релігійної свідомості істотний зміст.

Не про сум розлуки, а про радість невідступного єднання з Хрис- 
том. Богом і Спасителем нашим, співає П равославна Церква, святкую
чи празник Вознесення Господнього. У воскресенні Господь являє Себе 
переможцем смерті і тліну, а «нині, в день вознесення,— говорить свя
тий Іоан Златоуст,— рід людський цілком примирено з Богом, давнє 
ворогування й боротьбу знищено, і ми, негідні жити й на землі, возне
сені на небо. Нині одержуємо Царство Небесне ми, неварті й земно
го, ...і єство людське, якому херувим боронив входити в рай, вознесено 
вище від усякого херувима» (35 бес. на Вознесення Господнє). І в сти- 
хирі свята ми звертаємо до Господа слово нашої віри: «З гори Єлеон- 
ської вознісся Ти в славі, і падше єство наше милостиво вознісши, з 
Отцем посадив» (на Госп. воззв., богород.).

Господь зійшов на небо, показуючи нам путь до звершеності й 
Ц арства Небесного в єднанні з Ним. Він прийшов з неба і зійшов туди ж. 
Ніякі труднощі й скорботи земні не могли закрити від очей Його неба, 
куди Він знов пішов. Божеством ніколи не розлучавшись з Отцем.

Проминули роки земного життя Спасителя нашого, повні турбот 
і страждань, коли Син Чоловічеський не мав де голови прихилити, 
роблячи все для спасення роду людського. Людина вивчає життя землі 
й всесвіту, невтомно працюючи над цим. Вона зробила безліч відкрит
тів, винайшла безліч машин і апаратів, перед нею розкриваються нові 
й нові горизонти знання, постають незліченні нові проблеми, і вона 
докладає  нових зусиль, щоб найповніше і найкращ е використати б л а 
га землі для свого щастя. І це чудово!

І віруюча людина має заповідь Бож у своєю працею та вмінням 
множити блага землі для щастя людей. Але для християнина не все 
закінчується, коли припиняється його земне існування. З а  всіх часів 
і у всіх народів небо було і залиш ається символом іншого, вічного 
життя, прекрасного і світлого. У хвилини смутку й розчарування по
божна людина мимоволі зводить очі й підносить руки до неба, шукаю
чи підтримки і втіхи від Отця; Небесного, ангелів і святих його . Се
ред земних істот тільки людина має таку будову, що легко підіймає 
голову до неба.

Л ю дина і в душі своїй носить небо: тут у неї є і свої зірки, і сонце, 
і місяць, є, звичайно, і хмари. Радість матеріального прогресу для 
віруючої людини подвоюється, коли вона в глибині чистого серця 
свого знаходить відповідь на таємниці й загадки життя.

Глибокого змісту повні слова, сказані апостолам: «Цей Ісус, Який 
вознісся від вас на небо, прийде так  само, як ви бачили Його сходя
чим на небо» (Діян. 1, 11). Хвилюючі слова на літургії — «Горе імєїм 
сердца!» — говорять православній людині, що ми не тільки земні, що 
думку свою нам треба підносити вище, щоб життя було радісним 
і ясним.

А кінець земного християнського життя — -«наше життя на небе
сах» (Флп. 3 ,2 0 ) ,  радісне, блаженне і вічне єднання з Богом в оселях 
Отця Небесного. Цього нехай сподобить нас Господь Ісус Христос, 
Який нині зійшов у славі від землі, на небо! Амінь.

П рот. І. С О РО К И Н , 
викладач О деськ ої духовн о ї 

сем інар ії.
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НА З А Х И С Т  М И Р У

З А Я В А  КО ЛЕГІЇ  
В І Ц Е - П Р Е З И Д Е Н Т І В  ХМК  

В ЗВ Я З К У  З П І Д П И С А Н Н Я М  Д О Г О В О Р У  
ПРО М О Р С Ь К Е  дно

Колегія віце-президентів з великим задоволенням сприйняла повідомлення про 
одночасне підписання 11 лютого 1971 року в Москві, Лондоні й Вашінгтоні Догово
ру про заборону розміщення на дні морів і океанів та в його надрах ядерної зброї 
і інших видів зброї масового знищення.

Підписання цього договору є новою ланкою на шляху прагнення народів і дер
ж ав відвернути гонку озброєнь, кроком на ш ляху до досягнення цілковитої демілі
таризації морського дна. Цей договір накладає обмеження на ядерні держ ави і вод
ночас виходить з інтересів гарантування безпеки всіх країн і народів. Він сприяє 
пом’якшенню напруженості м іжнародної обстановки й поліпшенню відносин між 
народами.

Колегія віце-президентів від імені Християнської Мирної Конференції заявляє 
про цілковиту підтримку цієї мирної акції та висловлює надію, що цей договір буде 
підписаний і ратифікований усіма держ авами і набере чинності найближчим часом.

Ленінград,
15 лютого 1971 року

З А Я В А  КОЛЕГІЇ  
В І Ц Е - П Р Е З И Д Е Н Т І В  ХМК  

В ЗВ Я ЗК У  З ІН Т Е Р В Е Н Ц І Є Ю  США В ЛАОСІ

Колегія віце-президентів Християнської Мирної Конференції, зібравшись 12— 15 
лютого 1971 року в Ленінграді на засідання для підготовки Четвертого Всехристиян- 
ського Мирного Конгресу, обміркувала ситуацію в Південно-Східній Азії в зв ’язку 
з вторгненням сайгонсько-американських військ у нейтральний Лаос. Продовження 
агресивної війни у  В’єтнамі і ескалація воєнних дій США в К амбодж і і Л аосі ство
рюють нову загрозу народам Азії та міжнародному мирові. В цьому зв ’язку колегія 
віце-президентів від імені Християнської Мирної Конференції

— вимагає негайнагої й цілковитого виводу американських військ і військ їх  
сателітів з Л аосу та країн Південно-Східної Азії;

— наполягає дати народам Індокитаю можливість самим вирішувати свої внут
рішні справи і вибирати шлях свого розвитку;

—■ заявляє про цілковиту солідарність з народами В ’єтнаму, Камбоджі та Л ао 
су, які борються проти американської агресії і за своє національне визволення;

— закликає всіх прихильників Християнської Мирної Конференції збільшувати 
зусилля Iі множити дії солідарності з народами В ’єтнаму, Камбоджі та Л аосу і ак
тивно включається у всесвітню кампанію протесту проти імперіалістичної політики 
США в Індокитаї.

Ленінград,
15 лютого 1971 року

18



КОМЮНІКЕ

засідання Комісії для підготовки IV Всехристиянського 
Мирного Конгресу

На запрошення голови Комітету продовження роботи Християнської Мирної 
Конференції та голови Колегії віце-президентів ХМК митрополита Ленінградського і 
Новгородського Никодима 12— 14 лютого в Ленінграді відбувалося перше засідання 
Підготовчої Комісії, в справі скликання Четвертого Всехристиянського Мирного Кон
гресу. Ц я Комісія була створена Робочим комітетом ХМК, до неї входять голова 
Комітету продовження роботи ХМК і всі віце-президенти, а також  виконуючий обо
в’язки генерального секретаря ХМК.

У засіданні взяли участь митрополит Ленінградський і Новгородський Никодим, 
пастор Р ічард Андріаманджато, епіскоп Тібор Варта, д-р Герберт Мохальський, пас
тор Генріх Хельштерн і п. Януш Маковський.

Комісія обговорила всі найважливіш і питання, які стосуються підготовки^ й про
ведення майбутнього Конгресу. Н а підставі прийнятого Робочим комітетом запро
шення Церков-членів ХМК у ЧС СР провести Конгрес у Празі, Комісія визначила час 
проведення Конгресу — від ЗО вересня до 3 жовтня 1971 року.

Н а підставі рекомендацій М іжнародної робочої групи, яка опрацьовує органі
заційні пропозиції щодо проведення Конгресу, після всебічного обміркування були 
прийняті ухвали в таких, питаннях:

— про головну мету, завдання, напрям роботи майбутнього Конгресу;
•— цро число учасників Конгресу, технічне й фінансове його забезпечення;
— про запрошення учасників Конгресу від Церков, регіональних комітетів, еку

менічних рад, а також  окремих християнських діячів з різних країн;
— про теми основних доповідей і про доповідачів;
— про групи й комісії Конгресу;
— про здійснення в наступні місяці контактів з Церквами, екуменічниміі радами 

та регіональними комітетами в різних країнах.
Пропозиції, схвалені Комісією, будуть подані Робочому комітетові ХМК, який 

збереться у Ф РН  в середині березня ц. р., на затвердж ення і для реалізації.
Комісія схвалила діяльність М іжнародної робочої групи, яка здійснює практич

ну підготовку Конгресу, і запропонувала їй продовжувати свою роботу на основі 
ухвал, прийнятих Комісією в Ленінграді.

Засідання Комісії відзначалося духом братерства, повного взаєморозуміння та 
рішимістю зробити все потрібне для того, щоб майбутній Конгрес відбувся успішно, 
став новим етапом на шляху всехристиянського. спілкування й дій на користь спра
ведливого миру та об’єднання християн і Церков у боротьбі проти сил імперіалізму, 
за  кращий світ.

Колегія віце-президентів прийняла заяву  про становище в Лаосі у зв 'язку  з 
дальшою ескалацією Сполученими Ш татами Америки війни в Індокитаї та заяву з 
нагоди підписання Договору про заборону розміщення на дні морів і океанів та з 
його надрах ядерної зброї та інших видів зброї масового винищування.

Комісія вирішила провести наступне своє засідання 15 березня 1971 року в Гум- 
мерсбаху (Ф РН ).

Перебуваючи в Ленінграді, учасники засідання були присутні на відправах у 
М иколо-Богоявленському кафедральному соборі, в храмі духовної академії, а також 
були на молитовному зібранні місцевої громади євангельських християн-баптистів. 
Учасники засідання мали зустрічі з професорами ленінградських богословськихі шкіл. 
Одного дня була здійснена поїздка в Н овгород,'.де видатні 1 діячі ХМК були на від
праві в місцевому кафедральному соборі та  знайомилися -з видатними пам’ятками 
староруської культури.

По закінченні засідання, 16 лютого ц. р., Патріарший Місцеблюститель, Митро
полит Крутицький і Коломенський Пимен дав у , Москві на честь усіх учасників обід, 
на якому були співробітники відділів Московської П атріархії, представники москов
ського духовенства.
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С Т А Т Т І

П Р А В О С Л А В Н А  Ц Е Р К В А  НА З АК АРП АТ ТІ
(до двадцятип’ятиріччя Львівського церковного собору 1946 р.)

Протягом віків православна віра на Закарп атт і  була твердинею 
і захистом, підпорою поневоленого й приниженого населення цього 
краю, вона духовно єднала його з однокровним, одноплемінним і одно
вірним православним народом на Русі. Ось чому поневолювачі у кр а їн 
ського народу на Закарпатт і не зупинялись перед будь-якими засобами, 
аби тільки перетяти цей духовний зв ’язок.

Українське населення Закарпаття ,  ця маленька хвиля русько-укра
їнського моря, що перекотилася через Карпати, протягом цілого тисячо
ліття вело нелегкий бій за  своє національне існування. Коли ж  народ 
наш у тому нерівному бою все-таки зберіг себе і свою прадідівську 
землю, цей, хоч і невеликий, але дуж е важливий клаптик української 
землі, то. в цьому і православна віра нашого народу має велику заслугу.

Д аремні були на протязі століть намагання іноземних володарів 
накинути православному народові З акар п аття  латинську віру. Вони 
тяжко карали  й нищили наших православних предків, але побожний 
народ Закарп аття  бідний і безправний, закріпачений і поневолений, вку
пі з духовенством самовіддано боронив свою благочестиву православну 
віру,, як  найсвятіший і надорожчий скарб своєї душі.

Чуж і володарі й гнобителі бачили, що закріпити своє панування 
вони можуть, тільки забравш и в нашого народу святу основу його ж и т
тя. З цією метою і була запровадж ена так  звана унія. Вона повинна 
була посварити і внести розбрат в єдиний перед тим наш народ. Вона 
повинна була навчити уніатів зректися свого минулого, зневажати 
своїх предків і ненавидіти своїх братів, відданих своїй праотців- 
ській вірі, прищепити уніатам ненависть до православної Русі на сході. 
Унія мала своїм завданням поступово знищити всі наші стародавні 
церковні звичаї, зробити зрештою наш народ латинником-католиком. 
Вона повинна була відірвати нас від нашого віковічного спільного русь
кого кореня, забрати  в нас рідну мову, вирвати з наших грудей наше 
серце і вкласти нам серце чуже. Ось які головні історичні цілі мала 
унія. Зрештою самої назви цієї почали соромитися уніатські проводирі 
й казали нам називатися просто католиками грецького обряду.

Хіба можна забути, якою ціною та якими засобами зап р о вад ж у ва
л а с я  й підтримувалася унія на Закарпатті?  Хіба мож на забути неви
мовні терпіння й муки духовенства та віруючого православного народу, 
якими протягом довгих десятків років нанівець зводилися всі н ам аган 
ня мадьярських володарів поширити унію на Закарпатті?  І навіть тоді, 
коли насильство й зрада  злам али  опір всечесного духовенства і народу 
та  привели їх до греко-католицтва, кращ і люди серед нашого духовен
ства все-таки зберігали вірність рідному народові й розуміння потреб 
та надій народної душі. «Будителі» народу допомагали йому врятувати 
свою народну свідомість, відновляли в народі пам ’ять про його право
славну минувшину, про внутрішню єдність з народом вільної великої 
державної Русі. Віруючий народ Закар п аття  у глибині своєї душі ніко-
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ли  не переставав почувати себе православним. Він бачив, куди і до чого» 
мала довести його спільність з латинським заходом. Рятуючи себе від 
неминучого знищення, куди його провадила унія, наш народ сам пори
вався, всупереч різним обмеженням та перешкодам, повернутися до 
своєї предківської П равославної Церкви.

Коли уважно придивитися до історії унії в нашому народі не тільки 
на Закарпатті,  але і в королівсько-шляхетській Польщі та навіть серед 
інших народів, починаючи від Ліонської унії в греків,— то можна вираз
но побачити, що завж ди і всюди унія припадає на часи народної неслави 
й приниження, а П равослав’я — на часи відродження та слави народів.

Минулися, Богу дякувати, навіки часи нашої неслави і неволі, що’ 
погрожували самому існуванню нашого народу. Завдяки  незрівняному 
героїзму й жертвам  великого російського та українського народів і всіх, 
братніх народів нашої Вітчизни, ми назавж ди поєдналися із своїм рід
ним народом в єдиній Радянській  Д ерж аві.  І разом з цим з волі Б ож ої 
настав довгожданний час і для відродження нашої Православної 
Церкви на Закарпатті.  Цей час назавжди залишиться в пам’яті су
часників і в історії відродження св. П равослав’я на Закарпатті.

Господь Бог благословив святе діло нашої церковної єдності з рід
ним народом в Руській Православній  Церкви і допоміг нам щирою 
волею своєю скинути з себе ветхого А дама і вдягнутися в нову людину. 
Скинути з себе ветхий одяг унії і вдягнутися в світлу ризу П равослав’я. 
Повернутися до віри й Церкви наших благочестивих предків: до віри 
святої великої княгині Ольги й святого рівноапостольного Володимира,, 
до віри преподобних отців наших Антонія і Феодосія Печерських, до 
віри Романа, Д ан ила  і Л ьва , князів галицьких, до віри митрополита 
Київського Петра Могили і великого сина українського народу й борця 
проти унії Богдана Хмельницького, до віри наших побожних батьків, 
оборонців П равославної Церкви на західних землях України.

Згадуючи історичні події нашого возз’єднання з Руською П раво
славною Церквою, треба згадати, що якраз цього року минуло двадця
тип’ятиріччя вікопомного Львівського церковного Собору 1946 року, на 
якому змито з багатостраждального нашого минулого пляму Брестської 
унії. Споминаючи ці знаменні події, нам треба віддати глибокий поклін: 
блаженній п ам ’яті незабутнього протопресвітера Гавриїла Костельника, 
цього справжнього велетня духу, людини Божого Провидіння, якому 
належить первопочин нашого возз’єднання. Він очолив Ініціативну гру
пу в справах нашого церковного возз’єднання, що стала тим ядром,, 
довкола якого почав розвиватися самий процес нашого загального по
вернення до православної віри наших благочестивих предків.

Цей процес, який закінчився світлою перемогою історичної спра
ведливості, був окуплений і запечатаний мученицькою кров’ю самого 
о. Гавриїла Костельника. Н ем ає  більшої любові над ту, коли віддають 
життя за друзів своїх (Ін. 15, 13). Таку любов до своєї великої спра
ви, любов до свого побожного народу засвідчив своїм життям і своєю 
смертю отець протопресвітер Гавриїл Костельник. П а м ’ять про нього 
житиме в віках!

Оглядаючись назад  на пройдений нами за ці двадцять п’ять років 
шлях, бачимо, що він, цей шлях боротьби і важкої, невтомної праці, 
був вірним і нині праця наш а стала історичним документом перемоги,, 
слави і торжества П равослав ’я.

І тепер, відзначаючи світлу двадцять п’яту річницю відродження 
П равослав’я на західно-українських землях, «горі іміїм сердца», бо ми 
право славимо Бога на небі і разом з іншими християнськими Церква
ми відстоюємо мир на землі, любов і дружбу серед народів.

ГРИГОРІИ,
арх ієп іскоп  М укач івськи й  і У ж городський.
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П РА ВО СЛА ВН А Ц ЕРК ВА  
В Л И Т О В С Ь К ІЙ  Д Е Р Ж А В І XV СТОЛІТТЯ 

І С В Я Щ Е Н Н О М У Ч Е Н И К  М АКА РІЙ , М И Т Р О П О Л И Т  К И ЇВ С Ь К И Й , 
В ІС Т О Р ІЇ  Б О Р О Т Ь Б И  З УНІЄЮ

Серед угодників Божих, прославлених Руською Православною Церквою, е святі, 
які не лишили по собі ніяких писаних творів, земне життя їх майже не освітлене 
історією, але пам ’ять церковна береже й прославляє ж иття їх як взірець для наслі
дування. Церковне передання знає ж иття їх  не за хронологічним порядком, а з тієї 
благодатної сили, яку ці праведники виявляли й виявляють у Церкві. Нетлінні мощі 
таких святих, від яких ми не маємо ні писаних творів і навіть повного їх життєпису, 
даю ть таке незаперечне благодатне свідкування, яке цілком заміняє брак історичних 
відомостей про них.

До таких угодників Божих належить і священномученик М акарій, митрополит 
Київський і всієї Русі. Історія, на превеликий ж аль, мало зберегла про нього відо
мостей. Все його життя й діяльність залишені історією в тіні, можливо, для того щоб 
•яскравіше показати небесну постать святителя.

Про святого митрополита М акарія з історії відомо тільки, що він походив від 
замож них і побожних батьків, які жили на західних руських землях, підвладних 
Л итві. Коли і де народився, виховувався й навчався священномученик М акарій, про 
це нам нічого невідомо. Невідомо й те, коли він вступив до монастиря і в яких 
чернечих подвигах він удосконалювався. Про всі ці сторони життя його ми можемо 
говорити тільки за натяками історичних умов і подій того часу, в яких святитель 
ж ив, брав або міг брати участь.

Один з дослідників життя святого М акарія говорить, що він був відомий своїм 
високим подвижницьким життям, зразковою побожністю, непохитною відданістю П ра
вослав’ю і пильним виконанням покладених на нього обов’язків. Так, коли його обра
ли архімандритом Вілєнського Свято-Троїцького монастиря, він привів доручену йому 
обитель до квітучого стану, заснував при монастирі будинок для прочан, сприяв роз
витку подвижництва серед чернечої братії. Взагалі він виявляв такі високі здібності 
в управлінні монастирем литовської столиці, що по смерті митрополита Іони Глезни 
собор православних західноруськнх епіскопів обрав архімандрита М акарія на митро
полита Київського і всієї Русі.

У грамоті про соборне обрання попередника святого М акарія на Київській каф ед
рі, митрополита Іони Глезни (1492— 1494), духовенство і православні люди Литовської 
держави писали Константинопольському патріархові, що вони довго шукали і наста
новили на митрополію «мужа святого, в писаннях сугубо наказанного (навченого), 
достойного віри, сильного й інших пользовати, а противникам закону нашого возбра- 
нителя і уст таковим затикателя». За  цією характеристикою, обов’язковою і для 
митрополита М акарія. без жодного сумніву можна сказати, що він був до кінця від
даним Євангелію Христа Спасителя, щиро любив Церкву Православну і рідний народ, 
користуючись за  це його довір’ям.

Час життя свящєнномученика М акарія припадає на XV століття. Воно відоме 
в історії не тільки як час становлення й зростання могутності централізованої Руської 
держави, але і водночас як період різноманітних смут і неладу, час боротьби П раво
слав’я проти спроб запровадити унію на українських і білоруських землях, підвладних 
Польщі й Литві. Вітчизняні історики справедливо визнають XV вік вододілом руської 
історії. «XV вік — століття торжества традицій і століття початків. Це підбивання 
підсумків і початок росту нового могутнього дерева із старого коріння» (В. Янін).

Але переживши трьохсотрічну татаро-монгольську неволю, молода Руська дер
ж ава, зростаючи довкола Московського великого князівства, зустріла на заході силь
них і часто недоброзичливих сусідів — великих литовських князів, польських королів 
і німецьких рицарів. Частина споконвічних руських земель була під владою західних 
сусідів. Древня столиця стародавньої Руської держави — Київ також  був під владою 
литовських князів. Литовське князівство досягло особливої могутності за часів князя 
Вітовта і його наступників.
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І в церковному відношенні XV століття було часом великих подій. Видатні воєнні 
та політичні успіхи великого литовського князя Вітовта і намагання віддалити право
славне населення Литви від одновірних братів у Московській держ аві спонукали його 
домагатися заснування окремої митрополії для підлеглих йому білоруських і україн
ських областей. Не. добившись у Константинополі визнання Києва митрополичим 
центром усієї Руської Церкви, Вітовт скликав 1415 року в Новогрудку собор західно- 
руського духовенства і представників мирян. Н а ньому митрополитом Київським 
і всієї Русі був поставлений племінник покійного митрополита Кипріана, вчений ієро
монах Григорій Ц амблак.

Ц я спроба Вітовта мати, окремого митрополита для литовсько-руських земель 
робилася під впливом його двоюрідного брата, польського короля Ягайла, ревного 
католика. Крім того, ці заходи відповідали бажанню Вітовта наблизити Литву до її 
західних сусідів. У літописному зводі під 1497 роком оповідається, що Григорій 
Ц амблак питався Вітовта, чому він (колись православний) тримається латинської

віри, а не грецької. На це Вітовг 
одказав: «Коли хочеш бачити в 
грецькому законі, не тільки мене, 
але й усіх людей моєї землі, то> 
йди в Рим і сперечайся з папою* 
та його мудрецями. Якщо пере
можеш їх, ми всі. приймемо гре
цьку віру, а коли їх  не переспо
риш, усіх людей моєї землі, Я К І  

визнають грецьку віру, змушу 
прийняти латинську віру» '.

Митрополит Григорій Ц амб
лак поїхав, але не в Рим, а на 
собор у Констанці. На урочистій 
аудієнції в папи М артина V, мит
рополит, знаючи, що православна 
паства Литви унії не хоче, в своє
му виступі латинською мовою- 
пропонував папі скликати собор- 
досвідчених представників обох 
Церков і обговорити причини їх 
незгоди. Та ця зустріч не дала- 
ніяких наслідків. Григорій Ц амб
лак повернувся до Києва і не
вдовзі (1420) помер.

Після цього митрополит Фо- 
тій здобув визнання Вітовта і 
відновив єдність митрополії всіє? 
Руської Церкви. Одержавши вла
ду над литовською паствою, ми
трополит Фотій поспішив відві
дати Литву і звернувся до духо

венства і вірних цих єпархій з великим посланням. Стосунки з князем Вітовтом у 
митрополита Фотія зоставалися добрими до самої смерті великого князя в 1430 році, 
В цей час до єдиної Руської митрополії ввійшла і Галичина, де від 1371 року були 
свої митрополити або їх намісники. 1428 року митрополит Фотій відвідав і Гали
чину. В Сандомірі польський король Ягайло приймав його як Галицького митрополита, 
в цей час до єдиної Руської митрополії ввійшла і Галиична, де від 1371 року були 
самостійне настановлення в Москві митрополита, без порозуміння з Константинополь
ським Патріархом, чим покладено було початок ще повнішій незалежності Руської 
Церкви від Константинополя.

Полное собрание летописей, т. XXVIII, .Москва—Ленннград, 1963, стр. 94.
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Після смерті митрополита Фотія (8 липня 1431 р.) московський великий князь 
Василій Васильович II (Темний) з собором російських архієреїв та всім духовенством 
1432 р. обрали епіскопа Рязанського Іону митрополитом Київським і всієї Русі. Н ово
обраний і наречений митрополит Іона мав поїхати до Константинополя за  патріаршим 
поставленням, але затримався через князівські усобиці. Тим часом наступник Вітовта 
литовський князь Свідрігайло після кончини митрополита Фотія послав до патріарха 
свого кандидата на Руську митрополію, смоленського епіскопа Герасима. Патріарх 
Константинопольський поставив 1433 р. Герасима митрополитом, але тільки на Литву. 
Коли ж епіскоп Іона, кілька років до того виконуючи обов’язки митрополита, нарешті 
в 1436 р. прибув до Константинополя за затвердженням, йому сказали, що на митро
полита всієї Русі вж е поставлено грека Исндора. Іоні пообіцяли митрополію після 
Ісидора.

Чому так сталося, коли патріархові своєчасно було повідомлено про обрання 
на митрополію Іони? Правлячі кола Візантії, на яку звідусілц тиснули турецькі з а 
войовники, шукали проти них військової допомоги на Заході. Там обіцяли поміч, але 
взамін вимагали приступити до унії з Римом, визнати зверхність римського первосвя
щеника. Візантійська держ авна й церковна влада, всупереч волі народу,, схиляючись 
до унії, готові були, щоб догодити Риму, втягнути до унії східнослов’янську право
славну Русь. З цією метою, за порадою Рима, і був висвячений на Русь завзятий 
■прихильник унії митрополит Ісидор.

У квітні 1437 р. він приїхав до Москви, де його зустріли дуж е неприхильно, бо 
він не крився із своїми поглядами й симпатіями до латинства. Н езабаром Ісидор 
уже почав збиратися на скликуваний папою собор у Феррарі. Великий князь Василій 
Васильович настійно відмовляв митрополита від ц ієї подорожі. Проте Ісидор цієї 
ради не прийняв і був на Ферраро-Флорентійському соборі головним знаряддям 
найактивніших прихильників унії.

«Ісидор,— пише видатний історик Руської' Церкви Є. Є. Голубинський,— був найго
ловнішим упорядником унії; він приступив до, неї, як пропонував іншим, душею 
і серцем. Ц е він постарався виразити в самому своєму підписі під актом унії. Цей 
підпис відрізняється від усіх інших підписів своєю виразністю: «з лю бов’ю згоджуюсь 
і, схвалюючи, підписую»2. Ісидор примусив підписатися під актом і суздальського 
епіскопа Авраамія.

З собору до Москви митрополит Ісидор їхав уж е як кардинал і «легат від ребра 
апостольського в землях лівонських, литовських і руських», всюди показуючи себе 
ревним поборником і насаджувачем унії. Відправляв з католицьким духовенством 
у костьолах, освячував латинські храми, розсилав послання, вихваляючи в них унію. 
На Великдень 1440 р. Ісидор відправляв за православним обрядом у краківському 
латинському соборі, але коли він у Львові спробував у православній церкві правити 
.за латинським обрядом, завзятому пропагаторові унії довелося чимскоріш покидати 
місто, рятуючись від обурення православних львів’ян. Не прийняли уніатського «ми
трополита Київського» і в осередку митрополії — Києві. Взагалі прихильників унії на 
заході Русі не знайшлося.

На сході Русі уніатська запопадливість митрополита Ісидора так само зустрілася 
з рішучим осудом усього православного руського народу. Московський князь Васи
лій II, духовенство і весь народ рішуче стали на оборону П равослав’я. Коли митро
полит Ісидор у березні 1441 р. в Успенському соборі Кремля на першій літургії по
м’янув ім’я папи Євгенія, а потім привселюдно оголосив акти Ферраро-Флорентій- 
-ського собору, цим він стягнув на себе гнів великого князя, епіскопів, духовенства 
і всього православного народу. Великий князь велів узяти митрополита Ісидора пік 
варту в Чудовому монастирі, а собор епіскопів засудив його як єретика.

У середині вересня 1441 р., обманутий своїми надіями, митрополит утік з-під варги 
спершу в Твер, а потім у Новогрудок, до великого литовського князя Казимира. Не 
знайшовши грунту для ширення унії і в литовській частині «своєї» митрополії, уніат
ський кардинал Ісидор назавж ди подався до Рима. Так безславно 'закінчилося пере

2 Е. Е. Г о л у б и н с к и й, История Русской Церкви, т. II, первая половина тома, Москва 
1900, стр. 443.
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був.ання митрополита Ісидора на Руській митрополії, таким нікчемним був кінець 
його спроби запровадити флорентійську унію на Русі.

Після Флорентійського собору авторитет греків та їх  П равослав’я в очах право
славних людей на Русі дуж е похитнувся. Тут почали вваж ати Русь єдиною хранитель- 
кою чистоти православної віри й церковної свідомості. Ц я думка особливо вкорени
лася, коли турки в 1453 р. взяли Константинополь і на руїнах Візантійської імперії 
постала нехристиянська, мусульманська держ ава.

Щ е до того, в грудні 1448 року, в Москві був скликаний собор епіскопів, архі
мандритів, ігуменів та всього священства. Н а ньому єпіскоп Іона, без порозуміння 
з Константинополем, поставляється на митрополита Київського і всієї Русі. Першою 
турботою святого Іони після вступу на митрополичу кафедру було об’єднати під своєю 
владою Литовську і Галицьку частини Руської П равославної Церкви. Заходи святого 
митрополита Іони увінчались успіхом щодо Литви. Король Казимир признав його 
владу над Литвою. Галичина, яка входила до складу Польської держави, номінально 
залиш алася підвладною митрополитові Ісидору. Мудрий і ревний митрополит Іона 
пильно дбав про очищення підлеглих йому литовських єпархій від уніатського насіння, 
занесеного Ісидором. Святий Іона кілька разів відвідував Литву і писав туди послан
ім, коли там з ’явився ставленик Ісидора митрополит-уніат Григорій.

Д есять років митрополит Іона управляв литовськими єпархіями, поки в 1458 р. 
литовську половину митрополії не відібрано від нього. Того року Руська Православна 
Церква-митрополія була поділена на дві митрополії: Києво-Литовську і Московську. 
Розділення це тривало значно довше, ніж  за митрополита Григорія Ц амблака. Воно 
тягнулося 227 років, до 1685 року, коли Київська митрополія ввійшла до складу Мос

ковського П атріархату. Внаслідок домагань латинського духовенства папа Калліст III 
намовив польського короля Казимира відібрати в митрополита Іони православні русь
кі єпархії в Литві й прийняти на них митрополита-уніата Ісидора. Сам Ісщщр уже 
постарів і не поїхав з Рима в Литву. Замість нього заборонений в священнослужінні 
собором 1451 року па-тріарх-уніат Григорій М амма, який жив у Римі, висвятив на 
митрополита настоятеля монастиря св. Димитрія в Константинополі Григорія. Цьому, 
призначеному римською курією, митрополитові Григорію Болгарину надано було титул 
«архієпіскопа київського, литовського і всієї М алої Русі».

Коли вістка про це дійшла до Москви, великий князь і митрополит уживали всіх 
заходів, щоб не допустити Григорія посісти Києво-Литовську митрополію. Великий 
князь вирядив посольство до польського короля з проханням не приймати митропо
лита-уніата. Митрополит Іона послав у Литву двох ігуменів, доручивши їм переко
пувати православних вельмож, бояр, духовенство і всіх православних стояти за свою 
віру й не приймати Ісидорового ученика Григорія собі за  митрополита. Однак Григо
рій Болгарин не тільки одерж ав від короля Казимира Київсько-Литовську митрополи
чу кафедру, але Казимир навіть пропонував самому великому князеві Василію Васи
льовичу прийняти митрополита Григорія замість дуж е старого вже митрополита Іони.

Такі далекосяжні плани поширення унії на Московську Русь складалися в курії. 
Але й цього разу сталося інакше. Добре обізнавшися з дійсним станом речей у під
порядкованих йому єпархіях, митрополит Григорій спершу не виявляв жодної унійної 
активності, а в 1470 р. він Константинопольським патріархом Діонисієм був приєдна
ний до П равослав’я, одерж ав від нього благословення на Київську митрополію і за 
лиш ався на ній до своєї кончини в 1475 р.

Отже, розділення єдиної Руської митрополії, через підступи ініціаторів унії, на 
Київсько-Литовську з митрополитом, який одерж ував благословення від Константино
польського патріарха, та  Московську, де митрополити поставлялися' собором руських 
епіскопів,— було ще однією сумною подією в історії Руської Православної Церкви 
XV століття.

Ми так докладно пригадували ці факти з церковного ж иття XV століття на Русі, 
щоб показати держ авні й церковні обставини того часу, коли священномученик Мака- 
рій був обраний митрополитом Київським. Після розділення митрополії ' московські 
митрополити не переставали дбати про те, щоб охоронити свою паству від підступів 
латинян і уніатів, щоб підтримати й православне населення південних і західних 
руських областей у боротьбі за  свою відданість П равослав’ю.

25



Д ля католицьких натхненників унії вона була тільки перехідним моментом, так
тичним заходом у справі духовного поневолення православних людей П ольсько-Литов
ської держави. Д ля православних віра була виразом їх національної свідомості, вір
ності отцівським традиціям і надії на майбутнє держ авне об’єднання з одновірними 
братами на сході Русі. Правлячі кола Католицької Церкви ніколи не відмовлялися 
від спроб притягнути до унії не тільки православну людність Польщі й Литви, але 
й православний народ Московської Русі. Так, 1472 року з нареченою великого князя 
Івана III Софією Палеолог папа Сікст IV прислав до\ Москви свого легата, карди
нала Антонія. й ого  прислали не для переговорів про унію, а щоб підтримати в като
лицькій вірі князеву дружину і через неї, можливо, вплинути на самого «государя 
всея Русі».

За  життя святого митрополита М акарія відносини між  Москвою й Литвою зд е
більшого були неприязні як з церковного, так і з держ авного погляду. Як зазн ача
лося вище, православний народ у Литві загалом був відданий своїй вірі. Але ця відда
ність не виключала побутових і релігійних незгод серед народу. Безустанні війни, 
наскоки чужинців, князівські чвари, утиски з боку князів і бояр, усе це робило життя 
простого люду тяжким.

Православному духовенству в Польщі й Литві доводилося, з одного боку, боро
нити православну віру й паству від католиків і уніатів, а з другого боку, викоріню
вати в народі залишки язичницького марновірства, всілякі помилки їв розумінні пра
вославного віровчення, виправляти моральні пороки багатих і бідних, потішати 
засмучених і скривджених, стримувати сильних від сваволі й насильстіва. І право
славні ієрархи того часу, на чолі з митрополитом Київським і всієї Русі, повинні 
були відповідати високим християнським вимогам.

Серед таких ієрархів, поборників євангельських заповітів добра і справедливості, 
прославлених від Господа особливими знаменнями через їх святі мощі, був і свящ ен
номученик М акарій, митрополит Київський і всієї Русі. Короткочасна архіпастирська 
діяльність його проходила в дуже складних умовах. Ми вж е говорили, що після роз
ділення митрополії на Московську і Київську, на долю митрополитів київських при
пала особливо важ ка боротьба з католиками та уніатами для захисту православної віри.

Тож і попередники митрополита М акарія на Київській кафедрі, як могли, охоро
няли свою П равославну Церкву і паству від підступів унії. 1480 року православні 
люди в Литві обрали на митрополію Полоцького архієпіскопа Симеона. Константино
польський патріарх Максим 1481 року прислав свій «благословенний лист» Симеону, 
всім епіскопам і всьому православному народові. Обрання й поставлення митрополита 
Симеона дуже не сподобалося противникам П равослав’я і вони домоглися від короля 
Казимнра видання нового указуй на шкоду православним. Цим указом короля право
славним не тільки заборонялося будувати нові церкви свого обряду, але й не дозво
лялося відновляти вж е існуючі храми, коли вони занепадали. «Цей указ, зазначає 
видатний історик Руської Церкви митрополит М акарій, Казимир видав не без волі 
(самого римського владики, бо саме до нього і зверталися потім православні з про
ханням про скасування цього указу» 8.

За  час святительства митрополита Симеона (1480— 1488) кримський хан Менглі- 
Гірей у 1482 р. несподівано вдерся у володіння Казимира, захопив Київ, спалив Пе- 

черську церкву, пограбував Софійський митрополичий собор, узяв великий полон, 
у  тому числі архімандрита Печерського монастиря і київського воєводу. 1488 р. митро
полит Симеон помер.

У грамоті Константинопольському патріархові від православних підданих Литов- 
іської держави, разом з повідомленням про кончину Симеона, говориться, що на його 
місце православні «знайшли муж а святого, сугубо наказанного (навченого) в писан
нях», архієпіскопа Полоцького Іону. Тільки після довгочасних прохань Іона погодився 
бути митрополитом і відрядив архімандрита Иосифа до патріарха просити благосло
вення на митрополію: «Да учинит святиня твоя к нашему утвержденію, ради тіснящих 
нас у вірі». З  цієї короткої зауваги видно, що православні люди в Литві дійсно 
терпіли тоді великі утиски у вірі. Цим, очевидно, й пояснюється, що тільки через

3 Митрополит М а к а р и й, История Русской Церкви, і .  IX, стр. 70.
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чотири роки після смерті Симеона в 1492 р. Іона Глезна був поставлений митропо
литом Київським і всієї Русі.

З а  митрополита Іони (1492—ІІ494) становище православних у Литовській дер
ж аві не змінилося. Король Казимир особисто поваж ав Іону, але коли папа Сікст IV 
прислав на Л итву з Рима уніатського митрополита Григорія Болгарина, ставлення 
Казимира до православних погіршало. «Однак справжніми гнобителями руських у 
Л итві були латинське духовенство і прелати, як писали самі православні люди (Пік
етові IV в своєму відомому п осланн і»4. З а  митрополита Іони православні люди 
особливо щедро складали пожертви православним церквам і монастирям. Заможніші 
люди відписували монастирям і церквам села, землі та угіддя, робили вклади на 
помин душі і цим, підтримували П равослав'я в боротьбі за його існування.

Король Казимир помер 1492 року, наступником його був син Александр, Спочат
ку цей великий князь литовський ставився до православних терпимо. Він підтвердив 
грамотою всі права, дані його предками православному духовенству і православ
ним підданим взагалі. Певна річ, як католик, він мав особливі симпатії та всіляко 
підтримував католиків і уніатів.

Н а початку 1494 року митрополит Іона Глезна помер і православні люди Литви 
обрали своїм митрополитом архімандрита Віденського Свято-Троїцького монастиря 
М акарія. Західні проуніатські церковні дослідники хотіли б бачити в ньому архі
мандрита М акарія-уніата, який 1476 р. разом з іншими підписав згадуване послання 
до папи Сікста IV. Преосвященний митрополит М акарій у своїй історії це ототож
нювання рішуче відкидає. «По-перше, вваж ає він, за  20 років від 1474 до 1494 року 
серед архімандритів Віденського Свято-Троїцького монастиря могло бути декілька 
архімандритів з ім 'ям М акарій. По-друге, святий М акарій сам говорить у своєму 
слові до жителів Вільна: «Діти любі, я той (Троїцький) монастир держ ав від Си
меона митрополита», а Симеон, як відомо, був на митрополичій кафедрі від 1481 по 
1488 рік, отже, в 1476 році був інший архімандрит М акарій-уніат, який і підписав 
грамоту папі Сікстові IV» 5.

У 1495 році собор епіскопів висвятив архімандрита М акарія в. сан епіскопа і 
настановив на митрополита. Супрасльський літопис оповідає про це так: «Зібрались 
тоді епіскопи: Володимирський Вассіан, Полоцький Л ука, Туровський Вассіан, Л у
цький Іона і поставили архімандрита М акарія... митрополитом Києву і всій Русі; а 
до патріарха за  благословенням послали старця Діонисія і Германа диякона-інока»6.

Н езабаром після свого обрання на Київсько-Литовську митрополичу кафедру 
святий М акарій висвятив на епіскопа. Луцького архімандрита Кирила замість помер
лого епіскопа Іони.

Послані в Константинополь від елекидйного собору старці Діонисій і Герман 
повернулись до Вільна в 1496 році «і принесли, яю зауваж ує літопис, від патріарха 
Никифора листи благословенни, під великими печатями олов’яними, великому князю 
і великій княгині, і митрополиту, і епіскопам, і князям, і боярам, і всім право
славним христіанам »7. З  Діонисієм і Германом у Вільно прийшов патріарший посол 
чернець Іоасаф. Вручаючи «листи благословенни», старець Іоасаф зауваж ив литов
ським епіскопам, які обрали й висвятили митрополита М акарія: «Н адалі не постав
ляйте митрополита, поки не одержите від нас благословення, хіба що буде велика 
потреба». Н а це епіскопи відповідали патріаршому послу: «Ми не відкидаємо давніх 
звичаїв соборної Ц аргородської Церкви та благословення отця нашого Патріарха; 
але вчинили ми це задля  конечної потреби, як і поперед нас чинили наші брати 
епіскопи за великого князя Вітовта, поставивши митрополитом Григорія Ц амблака; 
та і в правилах святих апостолів і святих отців написано: два або три епіскопи без 
усякого сумніву хай поставляю ть епіскопа». Посол на це відказав: «Ви зробили 
добре, задля потреби і переміна закону буває» 8.

4 Т а м ж е ,  стр. 78. Це послання згодом видав і поширював уніатський митрополит Іпатій 
Потій під назвою: «Посельство до папежа римскєго Сікста IV од духовенства і од кня
ж ат і панов руських».

5 Т а м ж е ,  стр. 82.
6 Т а м ж е .
7 Т а м ж  е, стр. 83.
8 Т а м ж е .
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Про стан П равославної Церкви в Литовській держ аві за святого митрополита 
М акарія немало відомостей дає історія одруження великого князя литовського 
Александра з дочкою московського великого князя Івана III Оленою. Шлюб цей 
укладався обома сторонами з  міркувань державних. Водночас Іван III, «государ 
всієї Русі», віддаючи свою дочку Олену за  князя Александра, домагався для неї, 
а через неї і для всіх православних у. Литовській держ аві, певних релігійних пільг. 
Так, у розмові з послами Александра Іван III підкреслив, що він згоден віддати 
дочку за  Александра, якщо тільки «неволі їй у вірі не буде». Великий князь москов
ський вимагав, щоб Александр відносно цього дав стверджувальну грамоту в такій 
формі: «Нам його дочки до римського закону не силувати, держить вона свій гре
цький закон» 9. Князь Александр не відмовився дати таку  грамоту, але звелів напи
сати її в іншій формі: «Александр не примушуватиме ж інку до переміни закону, але 
коли вона сама захоче прийняти римський закон, то її воля». П роте князь Іван III 
наполягав на своїй редакції: «Скажіть від нас братові й зятю нашому, великому 
князю Алекеандру: на чому він з нами домовився і лист дав, на тому б він і стояв, 
щоб нашої дочки ніяким способом до римського закону не силував; коли б навіть 
наша дочка сама побаж ала приступити до римського закону, то ми їй волі на те 
не даємо, і князь великий Александр на те їй волі щоб також  не давав». Самій 
Олені батько дає такий наказ: «До латинської божниці не ходити, а ходити до 
своєї церкви, а схоче подивитися латинську божницю чи монастир, то може поди
витися один раз або двічі» І0.

Православні люди Литви сподівалися мати від православної великої княгині ви
соку допомогу, але не завж ди їх надії на це справджувалися. Коли княж на Олена 
приїхала до Вільна (15 лютого 1495 р.) і наблизилася до православної церкви 
Різдва Богородиці, тут її  зустрів з сонмом духовенства наречений митрополит М ака
рій і відправив урочистий молебень. Але коли з православної церкви княж ну Олену 
повели для вінчання в костьол св. Станіслава, перед нею з усього православного 
духовенства з хрестом в руках дозволено було йти одному попу Фомі, який супро
водив її з Москви.

Наречений митрополит М акарій та інше православне духовенство в шлюбній 
відправі участі не брали. Порушивши дане в Москві литовськими послами слово, 
князь Александр не дозволив митрополиту М акарію  вінчати княж ну Олену. Молитви 
під час вінчання читав їй священик Фом/а. Посли А лександра, як скарж ився згодом 
князь Іван III, «домовилися з нашими боярами, що коли дочка наша прийде до 
нього у Вільну, то вінчати її митрополитові, а не буде митрополита, то владиці 
нашого грецького закону; коли ж  наша дочка до нього приїхала, він на той час 
нікоторому владиці не велів у себе в Вільні бути, а нареченому митрополиту М ака
рію, архімандриту Троїцькому, дочки вінчати не велів» п.

Відпускаючи свою дочку Олену в Л итву до Александра, князь Іван III поставив 
ще одну неодмінну умову, — щоб Александр збудував неподалік в ід  палацу для 
Олени православну церкву. Проте Александр цієї умови не виконав, скільки не на
полягав на цьому князь Іван. Н а всі нагадування Александр відповідав, що «князі 
наші й пари, вся земля мають права і записи від предків ваших та від батька 
нашого й від нас, а в правах написано, що церков грецького закону більш не дода
вати, тож  нам тих прав предків наших і батька нашого, і наших порушувати не 
годиться. А для княгині нашої церква грецького закону є в місті близько, коли її  
милість захоче до церкви, ми їй не боронимо» 12.

Згодом тесть Александра дорікає зятеві за інші проявщ його католицької зав зя 
тості. Так, відхиляючи скаргу князя Александра на те, що в Москві прийняли князя 
Семена Бєльського, коли той втік з Литви, Іван Васильович велів переказати Алек-

8 С М. С о л о в ь е в ,  История России с древнейших времен, том. V, Москва, 1960, стр. 104.
10 Т а м  ж  е, стр. 106.
11 Митрополит М а к а р и й, История.. т. IX, стр. 85.
12 С. М. С о л о в ь е  в, История, т. V, стр. 106.
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сандрові: «Говорить він, що нікого не примушує до римського закону. Чи так це,-— 
не примушує? Д о  нашої дочки, до руських князів, панів і до всієї Русі присилає, 
щоб приступили до римського закону! Скільки звелів він наставити римських бож
ниць по руських містах, у  Полоцьку та в інших містах? Ж інок від чоловіків і дітей 
від батьків з майном забирають та самі хрестують, у римський закон. Чи так зять 
наш не примушує Русь до римського закону?» 13

Н евдовзі після весілля литовський князь відіслав з Литви всіх руських бояр 
з почту княгині Олени, залишаючи тільки священика Фому (до речі, не дуж е зичли
вого до Олени), двох співаків і кухарів, «а великую княгиню нача нудити к рим
ському закону» ч .

М ати князя Александра й сестри його, щирі католички, всіляко схиляли Олену 
до латинської віри. Ставши після смерті Яна-Альбрехта і королем польським, Алек- 
сандр заходився ще дужче гнобити православних людей у своїй державі. В ирядж аю 
чи своїх послів до Івана III, Александр наказував: «На збудування грецької церкви 
для Олени і на добирання слуг для неї тільки з православних не погоджуватися.. 
Коли ж  великий князь московський скаж е про силування Олени до римського зако
ну, то відповідати, що примушування немає, але папа (Александр Бордж іа) вима
гає, щоб Олена була послушна Римській Цернв.і, причому зовсім не треба, щоб 
вона та всі інші руські знову хрестилися, нехай тільки будуть у послуху апостоль
ському престолу, за постановою Флорентійського собору» 15.

В кого ж  знаходила для себе підтримку, розраду й утіху православна княгиня 
Олена в такому католицькому оточенні, при постійному намаганні привести її  до 
римської віри?

Єдиним її утішителем, порадником і хранителем був святий митрополит М ака- 
рій. Як вищий архіпастир усього православного народу в Польсько-Литовській дер
ж аві він, звичайно, мав доступ до православної княгині. ї ї  він постійно переконував 
бути твердою в православній вірі, а батька її, великого князя Івана III, повідомляв 
про всі підступи ворогів П равослав'я, шукаючи в нього захисту й допомоги. І князь 
Іван неодноразово наполегливо пригадував Александрові, щоб він припинив пере
слідування православних у своїй держ аві. Іноді «государ усієї Русі» навіть зброй
ною силою ставав на захист православних підданих литовського князя.

Богові одному відомо, що було б з православними в Литві та й самою великою 
княгинею Оленою, коли б вони не мали такого щирого молитвеника, ревного заступ
ника й поборника П равослав’я, яким був святий митрополит М акарій.

Крім догляду й відстоювання православної віри та православної пастви від 
утисків з боку католиків і уніатів, митрополит М акарій багато сил присвячував 
благоустрою самої П равославної Церкви. «Святитель М акарій, пише один з дослід
ників його діяльності, докладав немало зусиль і до того, щоб у православних хра
мах панувала висока побожність і належний порядок, щоб зберігались устави & 
обряди П равославної Церкви, а храми Бож і щоб утримувалися в можливій благо
ліпності» 16.

Збереглися відомості, що після впорядкування церкви Свято-Духівського Віден
ського монастиря заходами великої княгині Олени митрополит М акарій сам освячував 
цей храм. Постійною турботою для святителя було поліпшення побуту духовен
ства, визволення його від втручання мирських людей при обранні та утримуванні 
кліриків.

У Литовській держ аві духовенство тоді було у великій залежності й підлеглості 
світським властям і самим мирянам. М айже повсюди в південних і західних обла
стях парафіяни самі тоді обирали собі священиків та весь церковний причет. Цілком 
природно, що він повністю залеж ав від волі мирян. Так само король і місцеві вель
можі та пани своєю волею призначали єпіскопів і настоятелів монастирів. Ці свя

13 С. М. С о л  о в ь е в, История, том. V, стр. 117.
14 Полное собрание летописей, т. XXVIII, стр. 326.
15 С. М. С о л о в ь е в, История, т. V, стр. 121.
}6 Проф. Ф. И. Т н т о в, Св. свящепиомученик Макариії, Киев, 1897, стр. 13.

29



щенні посади як «духовні хліби подавалися» часто людям зовсім невідповідним, 
без усякої уваги на здібності й моральну гідність кандидата. Церковні посади іноді 
віддавали «на кормління» світським людям за військові або держ авні заслуги. Б ува
ло, що монастирями порядкували люди зовсім сторонні, навіть ворожі правилам 
і уставам чернечого життя. Траплялися випадки, коли який-небудь пан або вель
можа, одержавши «на кормління» монастир чи навіть епіскопію, в іддавав цей «ду
ховний хліб» на відкуп епіскопу, архімандриту або якійсь зовсім сторонній особі.

Деякі свавільні пани без жодної підстави виганяли священиків і монахів з 
парафій та монастирів, і Бож і храми надовго залиш алися без церковних служб. 
Позбавлені місця священики й монахи тинялися по містах і селах, морально опус
калися і тим знеславлювали свій сан і П равославну Церкву. Серед священнослу
жителів попадалися і пияки, недбалі у відправі церковних богослужінь, іноді свящ е
ники займалися справами, несумісними з їх  саном. М атеріальне становище цілком 
безправного сільського духовенства було дуж е тяжким.

Звичайно, такий стан речей не був повсюдним і загальним, але такі хиби були 
і з ними провадив рішучу боротьбу святий М акарій. Він уж ивав усіх заходів до 
того, щоб православне духовенство було на висоті свого покликання і давало доб
рий приклад життя для пастви, а не було Для неї спокусою. Коли митрополит 
Макарій помічав, що священик нехтує його зауваж еннями і не виконує свого пастир- 
ского обов’язку, він суворо карав за такий непослух. Н априклад, він -покарав свя
щеника М иколаївської церкви у Вільні за  те, що він непристойно поводився і цим 
зневаж ав свій сан та звичайну людську гідність. Святитель позбавив цього свяще
ника парафії та заборонив йому священнослужіння, незважаю чи на зас-тупництв у 
й прохання знатних парафіян.

Втручання мирян у церковно-парафіяльні справи святий М акарій обмежував 
церковними канонами і спиняв усяку сваволю. П ризначати священнослужителів на 
вільні місця без його згоди і благословення не дозволялося. Завідувати церковним 
і монастирським майном митрополит М акарій доручав людям відданим Ц еркві й 
побожним. Усе це сприяло збереженню монастирського й церковного добра. Коли 
відкрилося місце архімандрита у Свято-Троїцькому Віденському монастирі, де сам 
Святитель раніш був архімандритом, святий М акарій, не чекаючи згоди так званих 
церковних попечителів, передав управління монастирем ігуменові Зосимі. Зібраним 
міщанам він сказав: «Діти любі! Я той монастир держ ав від Симеона; митрополита, 
а не від вас. А нині той монастир даю Зосимі, а вам , дітям моїм, пошану чиню,— 
дайте йому ключ із своїх рук» и .

Так само робив святитель Божий і в інших подібних випадках. Н аводячи лад 
у церковних оправах на Литві, святий М акарій не залиш ав без догляду інші міста 
своєї розлогої митрополії. Особливо турбувався він про церковні справи в самому 
Києві, давній столиці митрополії. «Мати городів руських» і Свята Софія Київська — 
митрополича кафедра були тоді у великому занепаді. Митрополити вже давно не 
жили в Києві. Софійський храм був дуж е зруйнований. Попередники святого М акарія 
не бували в Києві вже понад сто років. Спонукуваний почуттям архіпастирського 
обов’язку й любов'ю до своєї пастви, святий М акарій вирішив у 1497 році відвідати 
Київ. Час був дуж е неспокійний. По країні гасали розбійницькі татарські загони. 
Друзі й шанувальники святого митрополита радили йому дочекатися спокійнішого 
часу, але святитель Божий відповідав: «Я хочу виконати мій святительский обов’язок 
як архіпастир. Нехай буде на мені воля Бож а!» І8.

По дорозі до Києва митрополит М акарій спинився для відпочинку в селі Стри- 
голові, неподалік від міста Мозиря. В селі була церква і Святитель побаж ав від
правити в ній Божественну літургію. П ід час відправи прийшла звістка, що на село 
напав загін перекопських татар. Святому М акарію  радили сховатися, але він мужньо 
відповідав своїм слугам і шанувальникам: «Рятуйтесь, дітки, а мені не можна,

17 Ф. И. Т и т о в, цит. соч., стр. 26.
18 И. И. М а л ьі ш е в с к и й, Западная Русь в борьбе за веру и народность, часть І.

СПб, І895, стр. 76.
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я віддаю себе волі Б о ж ій » 19. Побожно поклавшись на волю Божу, Спаситель про
довж ував відправляти літургію. Вдершись до церкви, татари схопили святого митро
полита і стяли йому голову біля престолу. Супутників його одних повбивали, інших 
забрали в неволю.

З  таким справжнім християнським самовідреченням і апостольською відданістю 
своєму обов’язку прийняв кончину святитель Божий, священномученик Макарій, 
митрополит Київський і всієї Русі. Літопис про мученицьку кончину його говорить 
коротко: «Року 1497, травня 1-го, на шостому тижні по Великодні, в понеділок, 
безбожні перекопські татари вбили преосвященного митрополита і всієї Русі архіепіс- 
копа М акарія. Вдерлись вони в нашу землю потайки від усіх і настигли його в селі 
Сгриголові на річці Бчичі, за  (п’ять миль від Мозиря, і тих, хто був з ним, одних 
повбивали, а інших узяли в полон... Але я уповаю на Господа Бога, що така смерть 
сталася архієреєві Божому для більшої йому нагороди, бо їхав  він до Києва, ба
жаючи допомогти церкві Божій — Софії, розореній раніш тими ж  агарянами» 20.

Недовго судив Бог святительствувати священномученику Макарію, але й за 
короткий час свого управління Київсько-Литовською митрополією він приніс Церкві 
й православним людям наших південних і західних областей багато користі, й ого  
апостольське піклування про чистоту П равослав’я, батьківська дбайливість про паст
ву, терпіння в страж даннях і мученицька кончина прославлені Богом, Якому свя
щенномученик М акарій присвятив усе своє життя. Православні люди нашої країни 
побожно шанують пам’ять великого угодника Божого, з любов’ю припадають до 
його нетлінних останків. І кожен, хто вдається до нього в молитві з . вірою, знахо
дить утіху й допомогу.

39 Ф. И. Т и т о в, цит. соч., стр. ЗО.
-° Митрополит М а к а р и й. История, том IX, стр. 84.

ВОЛОДИМ ИР,
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