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Автограф.
ШЕПТИЦЬКИЙ А, Лист до папи Пія X від 18.12.1908 р. Ксерокопія.
2. ДРУКОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Акти синодів
Додатокь до чинностей и рішень руского провинціяльного собора вь
Галичині бтбувшого ся, вь Львові в р. 1891. — Львввь, 1897.
ЖУКОВИЧЪ П. Н., Брестскій соборь 1591 года (по новооткрытой
грамоті, содержащей діянія его) II Извістія отділенія русского
языка и словесности Императорской Академій Наукь. — СанктПетербургь, 1907. - Т. XII. - Кн. 2. - С. 45-71.
ЖУКОВИЧЪ П. Н., Матеріали для исторіи Кіевскаго и Львовскаго
соборовъ 1629 года II Записки Императорской Академій Наука по
историко-филологическому отділенію — Санкт-Петербург!,, 1911.
- Т. VIII. - >* 15.
ЛАКОТА Г, Три синоди перемита й епархіяльні постанови валявша в
17-19 ст. — Перемишль, 1939.
Синодъ провинціяльньїй рускій, втбувшій ся въ місті Замостю року
1720 II Додатокь до чинностей и рішень руского провинціяльного
собора вь Галичині, ьтбувшого ся вь Львові в р. 1891— Львввь,
1897. - С. 200-276.
Чинности и рішеня руского провинціяльного собора вь Галичині
ьтбувшого ся вь Львові вь р. 1891- — Львввь, 1896.
Літургічні джерела
Архіератиконь кіееской митрополій сь половины XIV столітія / Ред.
А. С. ПЕТРУШЕВИЧЪ (Оттискь изь «Богословского Вістника»).
— Львовь, 1901.
Архіератіконь или Служебникь Святительскій. — Римь, 1973.
МАРУСИН М., Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з
початку XVI ст - Рим. 1966.
Служебникь Святительскій содержащь вь свбі по чину святыя
восточные цврквв Літургію святитвлскую и прочія обряды
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Святителемь прислушающїя / Вид. А. БАЧИНСЬКІЙ. — Львбвь,
1886.

Акти, относящееся кь исторіи Западной Россіи, собранные и изданные
Археографическою коммиссіею. — Санкт-Петербургь, 1851. — Т. 4.
Археографических сборнике документовъ, относящихся кь исторіи скверозападной Руси, издаваемый при управленій Виленского учебного округа.
- Вильна, 1900. - Т. 12.
Арйу уніяцкіх мітрапалітау. Дакументы да гісторьіі царквы У Беларусі
ХУ-ХІХ ст. у фондзе “Канцылярыя мітрапаліта грзка-уиіяцкіх
цэрквау у РасіГ. Даведнік. - Мінск-Полацк, 1999.
Архиве Югозападной Россіи, издаваемый Временною коммиссіею для
разбора древнихь актове, высочайше учрежденною при Кіевскомь
Военнамъ, Подольском» и Волынском» Генераль-Губернатор*. - Кіевь,
1859-1872. - 4 -І. - Тт. 1-5.
Акты, относящееся кь исторіи Южной и Западной Россіи, собранные и
изданные Археографическою коммиссіею. — Санкт-Петербургъ, 1865.
- Т. 2.
БЕНЕШЕВИЧ В. И., Древнеславянская Кормчая XIV титулов без тол
кований. - София, 1987. - Т. 2.
БЕНЕШЕВИЧЪ В. Н., Сборник» памятниковь по исторіи Церковного
Права, преимущественно русского, кончая временем» Петра Великого
/ Вид. II. - Петроградъ, 1914.
Описаніе документов» Архива западнорусских» Уніатских» Митропо
литов» (1470-1832): У 2-х тт. - Санкт-Петербургь, 1897-1907.
Памятники, изданные Временною коммисіею для раэбора древнихь
актов», высочайше учрежденною при Кіевскомь Военном», Подольском»
и Волынском» Генераль-Губернатор•*. - Кіевь, 1852. - Т. III.
Памятники древне-русскаго Каноническаго Права II Русская
историческая библіотека, издаваемая Императорскою археографи
ческою коммиссіею I Под ред. А С. ПАВЛОВА Изд. 2. - СанктПетербургь, 1908. - Т. VI.
Памятники полемической литературы въ Западной Руси. Кн. І II
Русская историческая библіотека, издаваемая Императорскою
археографическою коммиссіею I Под ред. П. ГИЛЬДЕБРАНДТА. Санкт-Петербургь, 1878. —Т. IV.
Правда про Унію. Документи і матеріали. - Львів, 1965.
ХОМА І., Рідкісний документ про вибір єпископів на Русі в XIV ст.
// Богословія. - Рим, 1975. - >6 34. - С. 199-203.
Акти Римських Архнєреїв
Codice di Dirttlo Сапопісо. Testa ufficiale e versione ilaliana. - Roma, 1983.
GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti al Simposio Intemazionale sulla
Cristianitit Slavo-Bizantina II L'Osservatare Romano. 6 maggio 1988.
OIOVANNI PAOLO II. Lettera Apostalica Euntes in Mundum in occasione del
Leonis XIII Ponttjlcls Maxim! Acta. - Romae, 1886. - T. III.
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Акти Вселенських Соборів
Acta et Décréta S. ConcUiorum recentiorum. Collectio Lacensis. auctoribus
presbyteris SJ. e domo B.V.M. sine labe conceptae ad Lacum. — Friburgii
Br.. 1870-1876. - У 2-х rr.
Il Concilia Vaticano U. Documenti: Вид. 5. —Bologna, 1967.
MANSI J. D.t Sacrorum ConcUiorum nova et amplissima collectio І Передрук.
— Parigi. 1901-1902. - Tt. 10,35.
Акт» Синодів
Acta et Décréta Synodi Provincialis Rulhenorum Galiciae habitat Leopoti an 1891.
— Leopoli. 1896.
Synodus provincialis Ruthenorum habita in civitate Zamosciae anno MDCCXX.
Sanctissimo Domino nostro Benedicto PP. XIII. dicata.: Вид. 2. — Romae.
1838.
Decreti Concilii ab Apostolicae Sedis Exarchis Ritus Byzantini-Slavi diebus 18 et 19
(5 et 6 vet. styli) mensis septembris A. D. 1940 Leopoli peracti // ХОМА I.,
Собори Екзархів y Львові 1940-1941 II Богословія. — Рим, 1980.
- № 44. - С. 155-164.
Акти римської курії та інших установ
Audientiae Sanctissimi. 1650-1862. - У 2-х тт. / Під ред. A. VELYKYJ.
— Romae, 1963-1964.
Acta S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et
Blelarusjae spectanlia. 1622-1862. - У 5-й тт. / Під ред. A. VELYKYJ.
- Romae. 1953-1955.
Bullae et Brévia Summorum Ponlificium, Sacrorum Congregazionum Décréta nec non
Serenissimorum Poloniae Regum Diplomala Congregationem Ruthenorum OSBM
concernentia vel eidem opportuna. in ojfic. Poczajoviensibus édita anno 1767.
Congregattones Parliculares Ecclesiam Ucrainae et Bielarusjae spectantes, 16221862. - У 2-х тт / Під ред. A. VELYKYJ. - Romae. 1956-1957.
Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae lltustranlia (1075-19S3).
- У 2-х тт. / Під ред. A. VELYKYJ. - Romae. 1953-1954.
Documenta Unlonis Berestensis eiusque auctorum (1590-1600) І Під ред.
A. VELYKYJ. - Romae. 1970.
DE MARTINIS R.. Juris Pontificii de Propaganda Fide. - Част. I. - Тт. 1-7.
- Romae. 1888-1897.
CODIFICAZIONE CAMONICAORIENTALE. Fonti. sérié U. fase. XII De Monachico
Statu iuxta disciplinam byzantinam І Ред. P. DE MEESTER. - Città del
Vaticano. 1942.
Die Neuesten Zustände der KaAolischen Kirche beider Ritus in Polen und Russland
seit Katharina 11. bis auf unsere Tage. Documente І Ред. A. THEINER.
—Augsburg, 1841.
CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE. Fonti. [serie I]. fase. IX // Discipline
Générale Antique / Ред. Р-Р. JOANNOU. - Roma. 1962-1964. - T. 1-2.
Eplstolae MetropoUtarum Kioviensis Catholicorum. 1613-1838 — У 9-й тт. /Під
ред. A. VELYKYJ. - Romae, 1956-1980.
FINKE H.( Forschung und Quellen zur Geschichte des Konstanzer Konzils.
- Paderborn. 1889.
HARASIEWICZ M., Annales Ecclesiae Rulhenae. graliam et communionem cum s.
Sede Romana habenlls. rilumque Graeco-Slavicum observantis. cum singulari
respecta ad dloeceses ruthenas Leopoliensem. Premisliensem et Chelmensem.
— Leopoli. 1862.

Скорочення і
CODIF1CAZIONECANON1CAORIENTALE, Fonti. sene II. faso. XI II lus Particulars
Rulhenorum. —Roma, 1933.
S.
Josaphat Hieromartyr Documenta Romana Beatificationis et Canoniiationis
1623-1867. - У 3-х TT. / Під ред.Т. HALUSCynSKVJ, A. VELYKYj’
- Romae, 1952-1967.
Utterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae Illustrantes. 1550-1850- У
14-x TT. - Romae. 1959-1977.
Litterae S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et
Bielarusjae spectantes, 1622-1862. У 7-й it. — Romae. 1954-1957.
Relacye Nuncyuszôw Apostolskich і innych osôb o Polsce od r. 1548 do 1690
- Berlin-Poznari , 1864. - У 2-х тг.
Supplicaliones Ecclesiae Unitae Ucrainae et Bielarusjae. 1600-1769: У 3-х rr
- Romae. 1960-1965.
COD1FICAZIONE CANONICA ORIENTALE. Fond, [sérié 1]. Tesli vari di Diritto
nuovo (1550-1902). - Roma, 1930.
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia maximampartem nondum édita ex tabulariis Vaticanis deprompta collecta
ac sérié chronologica disposita: У 3-ох тг. І Ред. A. THEINER. - Romae.
1861-1863.
Kroniki Slarorusskie І Ред. F. SIEUCK1. - Warszawa. 1987.
KULCZYNSKI !.. Specimen Ecclesiae Rulhenicae ab origine susceplaefidei ad nostra
lempora in suis capitibus seu Primalibus Russiae cum S. Sede Ap. Romana semper
unitae. - Romae. 1733; Вид. 2. - Parisiis. 1859.
Monumenta Confraternitalis Stauropigianae Leopoliensis sumptibus lnstituti
Stauropigiani. І Ред. A. M1LKOVYC. — Leopoli. 1895. - T. 1.
Monumenta Ucrainae Historien / Ред. A. ШЕПТИЦЬКИЙ. - Рим, 19641975. - Тт. 1-12 (1075-1807); Тт. 13-14 (1771-1856) / Ред.
А. БАРАН. - Рим, 1973-1977
PowieUminionych lat(Powiesf wriemiennych let) І Ред. F. SIELICK1. - Wroclaw.
1968.
SMOTRYCKYJ M., Collected Works - Cambridge. Massachussets. 1987. - T. I.
The Palerik oj the Kievan Caves Monastery. Translated by M. HEPPELL.
- Cambridge. Ma. 1989.
20CHOWSKYJ C. Colloquium Lubelskie. miedzy zgodnq y niezgodnq bractq,
Narodu Ruskiego. Vigors. Constitucyey Warsiawskiey. na dzieri 24. Stycznia.
Anno. 1680 zlozone. - Leopoli. 1680.

Б. МОНОГРАФІЇ 1 СТАТТІ
АНДРУСЯК М., Львівське, Галицьке й Кам’янець-Подільське
православне (в 1539-1700 рр.) та й уніятське (в 1700-1808 рр.)
єпископство у Львові II Логос. — Йорктон, 1959. — № 10. — С. 4349. 201-205. 256-264; 1960. - № 11. - С. 30-36.
БАНТЬІШЬ-КАМЕНСКИЙ Н.. Историиеское извістіе о еозникшеи вь
Польш* Упій, сь показані
і чре
Унія
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БАЧИНСЬКІЙ А, Право Церковне сь особлившимь увзглядненемь
церковно-державныхъ законавь Австрійскихь и краевыхь Гаяицкихъ
- Львовъ, 1900.
Берестейська унія і українська культура XVII століття І Під ред.
Б. ҐУДЗЯКА. - Львів, 1996.
Берестейська унія та внутрішнє життя, Церкви в XVII столітті / Під
ред. Б. ГУДЗЯКА. - Львів, 1997.
Благочинничиские соборчики западнорусской церкви и значение их в
древнее и настоящее время II Подольские епархиальные ведомости. —
КаменецПодольский, 1878. - Т. 23. - С. 814-821.
БОБРОВСКИЙ П. О., Русская Греко-Уніатская Церковь вь царствованіе
Императора Александра. - Санкт-Петербургъ, 1890. - Т. I.
БОЛХОВИТИНОВ Е„ Описание Киевософийского собора и Киевской
иерархии, с присовокуплением разных грамот и выписок, объясня
ющих оное. - Киев, 1825.
БОЛХОВІТІНОВ Є., Вибрані праці з історії Киева. - Київ, 1995.
БРОДОВИЧЪ Ф„ \Vidok рпетосу па зЬЬу піем/іппоіс ао^о \vywartej гоки
1789: Изд. 2. - Ч. І. - Львовъ, 1861.
ВАСИЛИЙ (Диакон), Леонид Федоров. Жизнь и деятельность. - Рим,
1966.
Велика Історія України / Вид. I. ТИКТОР. - Львів-Торонто, 1948.
ВЕЛИКИЙ А. Г., З літопису християнської України: Церковно-історичні
радіолекції з Ватикану. - Рим, 1968-1977. - Тт. І-ІХ.
ВЛАСОВСЬКИЙ І., Нарис Історії Української Пра-восяавнбі Церкви.
- Нью Йорк - Баунд Брук, 1955-1961. - Тт. І-ІУ.
ГЕНТОШ Л., Ставлення Римського престолу до виникнення польськоукраїнського збройного конфлікту в 1918 р. П Матеріали засідань
Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові (1995-1997).
- Львів, 1999. - Т. 2.
ГЛИНКА Л., Особове Право: Скрипта — Без місця, без дати.
ГОЛОВАЦКЫЙ Я., Львовская руская епархия перед стома леты,
описана по донесению, поданому до Римской курии Преосвященнейшим Львом Шептицким, Епископом Львовским, Галицким
Каменецким. —Львов, 1860.
ГОЛУБЕВЪ С., Кіевскій Митрополите Петре Могила и его сподвижники.
- Кіевь, 1883. - Т. 1.
ГОЛУБИНСКІЙ Е., История Русской Церкви. - Москва, 1901-1904.
- Т. 1.
ГРУШЕВСЬКИЙ М., Історія Украаш-Руси: Передрук Вид. 2. — НьюЙорк, 1954-1955. - Тт. 1-8.
ГРУШЕВСЬКИЙ М., Культурно-національний рух на Україні в ХУІ-ХУІІ
віці- Вид. 2. — Київ, 1919.
Держава, суспільство і Церква в Україні у XVII столітті / Під ред.
Б. ГУДЗЯКА. - Львів, 1996.
ДМИТРИЕВ М. В., ФЛОРЯ Б. Н., ЯКОВЕНКО С. Г., Брестская уния
1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Бело
руссии в конце ХУІ-ХУІІ в. - Москва, 1996.
ЖУКОВИЧЪ П. Н., Взглядъ проф. прот. М. К. Бобровскаго на общій
ходъ уніатскаго вопроса въ XIX «к * II Христіанское Чтеніе.
- Санкт-Петербургъ, 1907. - Т. 224. - С. 767-777.
ЗАИКИНЪ В., Участіе светсквго элемента вь церковномъ управленій,
выборное начало и гсоборность» вь Кіевской митрополій вь XVI і XVII
«ют». - Варшава, 1930.
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Знаки часу: До проблеми порозуміння між Церквами І Під ред.
3. АНТОНЮК, М. МАРИНОВИЧ. - Київ, 1999.
ЗУБКО А., О греко-униатской Церкви въ западномъ кра* Россіи.
Воспоминанія Архієпископа Антонія II Семь проповідей синодального
члена митрополита литовского и виленскаго Іосифа, говоренные при
важнійшихь случаяхь сяуженія и О греко-унитской Церкви вь
западномь краі Россіи: Воспоминанія Архієпископа Антонія / Ред.
М. КОЯЛОВИЧЬ. - Санкт-Петербургь, 1889. - С. 31-38.
ІСАІВ П., Історія Перемиського єпископства східнього обряду.
- Філядельфія, 1970.
Історичний контекст, укладення Берестейської унії і перше поунійне
покоління / Під ред. Б. ҐУДЗЯКА — Львів, 1995.
ІЩАК А., Уніонні 1 автокефальні змагання на українських землях від
Данила до Ізидора II Богослоеія. — Львів, 1927. — № 5. — С. 30-38,
151-160.
КОРЧАҐІН К., Карне Право Української Католицької Церкви. Історичноюридичний нарис: Вид. 2. - Рим, 1981.
КОЯЛОВИЧЬ М, О., Литовская церковная унія. - Санкт-Петербургь,
1859. - Т. 1.
КРИЖАНІВСЬКИЙ О. П., ПЛОХІЙ С. М., Історія церкви та релігійної
думки в Україні: у трьох книгах. — Київ, 1994.
КРИП’ЯКЕВИЧ І., Нові матеріяли до історії соборів 1629 р.
II Записки Наукового Товариства імені Шевченка. — Львів, 1913.
- Т. 116. - С. 5-39.
КУРИЛАС Б., З'вдинення архиепископа Мелетія Смотрицького. Лювен, 1962.
ЛЕВИЦЬКИЙ В., Церковне судівництво в церковних установах XI й
XII віку II Богослоеія. - Львів, 1930. - Т. 7. - С. 119-131, 219237.
ЛІКОВСЬКИЙ Е„ Берестейська Унія (1596) І Переклад В. КУЗЬМА,
О. ЗАТОРСЬКИЙ. - Жовква, 1916.
ЛОТОЦЬКИЙ О., Українські джерела церковного права. — Варшава,
1931.
ЛОТОЦЬКИЙ О., Свисток Ярославль II Науковий ювілейний збірник
Українського університету в Празі, присвячений Масорикові - Прага,
1925. - С. 118-138.
ЛУЖНИЦЬКИЙ Г. Українська Церква між Сходом і Заходом. Нарис
історії Української Церкви - Филадельфія, 1954.
ЛУЦІВ В., Церковні Братства в Україні II Богослоеія. — Рим, 1973.
- >6 37. - С. 89-123.
МАКАРИЙ, История русской Церкви. — Санкт-Петербургь, 1879-1883.
- Тт. 9-12.
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В. СКОРОЧЕННЯ
АЗР = Акты, относящіеся кь исторіи Западной Россіи, собранные и
изданные Археографическою коммиссіею. — Санкт- Петербургъ, 1851.
- Т. 4.
АкЮЗР = Акты, относящіеся кь исторіи Южной и Западной Россіи,
собранные и изданные Археографическою коммиссіею. — СанктПетербургъ, 1865. — Т. 2.
АСЗР = Археографическій сборнике документовъ, относящихся кь
исторіи сіверо-западной Руси, издаваемый при управленій Виленского
учебного округа. - Вильна, 1900. - Т. 12.
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исторіи Церковного Права, преимущественно русского, кончая
временемь Петра Великого І Вид. II. - Петроградъ, 1914.
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SZEGDA = SZEGDA M., Dzialalnottpraumo-organizacyjna MetropolityJözefa TV
Welamtna Rutskiego (1613-1637). — Warszawa. 1967.
Testi di Diritto nuovo = CODIF1CAZIONE CANONICA ORIENTALE, Fonti, [«erie I].
Testi vart di Diriuo nuovo (1550-1902). - Roma, 1930.
Vetera Monumenta Poloniae = Vetera Monumenta Poloniae et Lilhuaniae gentiumque
finitimarum historiam illuslrantia maximam partem nondum édita ex tabulants
Vaticanis deprompta collecta ас Serie chronologlca disposita: У 3-ох тт. І Ред.
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ВС Т У П Н Е СЛ О В О
місце, як і
установи Христа-Бога в Конституції Церкви - Св. Євангелії —
випливають два рівні церковної ієрархічної будови, а саме:
Христос, Спаситель людства заснував
свою громаду вірних, для якої Він сам є Пастирем, Вчителем,
чаткував свою Церкву для всього людського роду й звістив, що
вона існуватиме до кінця віків (Мт. 16,18). Христос свідомо
започаткував свою Церкву на Петрі-скелі. Він підпорядкував
Церкву Найвищій Владі та пастирству кожночасного Петра
(Мт. 16,19; Ів. 21,15). Врешті Христос :
наслідства влади «Петра* у Церкві своїй, бо: «Ти Петро-скеля, і
я на цій скелі збудук? мою Церкву і що пекельні ворота П не
подолають* (Мт. 16,18). Отже, хоч апостол Симон помер, Петро

наслідство діє у священстві Христа-Спасителя особливим і
відмінним від звичайних християн або священиків способом.
Єпископ через Апостольське наслідництво та пов’язані з ним
обов’язки дістав від Духа Святого все повновладдя й дари, що їх
уділив Христос своїм Апостолам, і
Св. Ігнатій і Св. Кипріян стверджують, що
невидимий образ Христа, Його л
його інструмент і тайна1.
Отже, з Божого права й установи,
Апостолів — посідає повноту священства, має власну звичайну
та пряму юрисдикцію обох сфер діяльності на означеній тери
торії, дорученій йому Синодом єпископів даної Церкви свого
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права та наслідником святого апостола Петра, якою єпископ
управляє під його Верховною Владою.
Про найвищу владу Церкви виразно говорить нам теперішний
Кодекс Канонів для Східних Церков: «Як з Господнього
установлення святий Петро та інші апостоли становлять одну
колегію, подібно є об'єднані між собою Римський Архиерей,
наступник Петра, і єпископи — наступники апостолів» (к. 42).
Далі Кодекс стверджує, що: «Колегія єпископів. Головою якої є
Римський Архиерей, а членами єпископи, силою Тайни
священства та ієрархічної єдності з Главою Колегії та П
членами, і в якій триває безперервне апостольське тіло, разом зі
своїм Головою і ніколи без нього, становить також суб’єкт
найвищої і повної влади над усією Церквою» (к. 49).
В устрою Церкви Христової надзвичайно важливу клітину
церковного життя становить єпархія, тобто частина народу
Божого, довіреного пастирській опіці єпископа, якому
допомагають його пресвітери. Святий Дух — це початок і основа
невидимого поєднання всіх Христових вірних, а єпископ —
видимий початок і фундамент єдності своєї єпархії2. Влучно
висловився про це Св. Кипріян: «Де єпископ, там Церква, де
Церква, там єпископ, бо єпископ є в Церкві, а Церква є в
єпископові»3.
В українській церковній історіографії бракувало грунтовного
підсумовуючого дослідження про юридичну постать і
повноваження єпископа об’єднаної Київської Церкви, особливо в
П католицькому періоді від Берестейської унії аж до кінця
XIX ст.
До цієї копіткої праці, оригінал якої написаний італійською
мовою, взявся молодий дослідник канонічного права Східних
Церков о. д-р Михайло Димид, який провів довгі роки своїх
студій у Римі, переважно в Папському Інституті Східних наук,
де на факультеті Східного Канонічного Права у 1989 р. захистив
з відзнакою свою докторську дисертацію «Юридична постать
єпископа об’єднаної Київської Церкви на основі Синодів в роках
1589-1891».
У своїй докторській праці автор подав вичерпний аналіз
документів двадцяти синодів Київської Церкви упродовж 250
років. Отець Михайло Димид визначив статус та ієрархічну
гідність різних типів єпископів Київської Церкви, приділивши
спеціальну увагу єпископові-прототронію й екзархові
Константинопольського Патріарха та екзархові всієї Русі.

Дослідник доводить, що архиєпископ-митрополит Київський,
Галицький 1 всієї Русі виконував дуже важливу роль у виборі й
поставленні єпископів як у синодах, так і щодо цивільної влади.
Автор переконаний, що затвердження єпископів, законно обраних
синодом чи представлених світською владою, завжди належало
до Голови Київської Церкви. Хоч у пізнішому часі долучилось
також благословення Римського Архиєрея.
Отець Михайло Димид досліджує низку документів про
обов’язки єпархіального єпископа Київської Церкви, виявляє
Велику близькість принципів пастирської праці, яку окреслив
Львівський Синод у 1891 р., до ідей, що їх подає II Ватиканський Собор.
Цікавим є і той факт, що автор в історії Київської Церкви
простежує доктрину про єпископську колеґіяльність і таїнственне розуміння церковної влади, що саме було грунтовно
простудійоване під час II Ватиканського Собору, розглядаючи
природу й функції єпископського служіння.
У своїй праці дослідник, розглянувши основні права й
обов’язки єпархіального єпископа Київської Церкви у його
врхипастирських функціях найвищого вчителя, святителя і
управителя єпархії, зацікавився також місцем і завданням всіх
підрядних співпрацівників єпископа у виконанні їх душпастирської служби. Тож треба бути вдячним о. д-ру Михайлові
Димиду, теперішньому ректору Богословської Академії у Львові,
Що він присвятив багато енергії та дав докази справжньої любові
до науки, приготувавши таку історично-юридичну працю, пара
лельне українське видання для молодого покоління наших
дослідників, церковних інституцій та їх юридичних і фізичних
осіб.
Сподіваюся, що ця книга, П література та додатки полегшать
подальше юридично-канонічне дослідження ідентичності куль
турно-релігійних надбань тисячолітнього християнства Київської,
рідної нам матірньої Церкви.
Це буде найкращою заплатою та виявом нашої подяки для
автора цієї праці, о. д-ра Михайла Димида.
Із запевненням молитов та архиєрейського благословення,
дістаюсь,
01.03.2000 рБ.
проф. д-р + Софрон Мудрий, ЧСВВ
Івано-Франківський Єпарх, ректор ІваноФранківського Теологічно- Катехитичного
Духовного Інституту

ж

а-учитель проголошує
Фрагмент з ікони «Св. Миколай з двома житійними сценами
Кінець XV - початок XVI ст., походить із села Здвижень
Лемківщині і зберігається в Національному музеї у Львові.

П Е РЕ Д М О В А
Другий Ватиканський Собор, в декреті «Про Екуменізм» 16,
«ясно виявив характерну дисциплінарну автономію, якою ко
ристуються Східні Церкви: це не є наслідком привілеїв, наданих
Римською Церквою, а такого закону, який ці Церкви мають з
апостольських часів». Ці слова Івана Павла II в Апостольському
листі «Еипіев іп Мип<1ига» з нагоди Тисячоліття Хрещення
Київської Руси були відгуком на недавні події в історії об’єднаної
Київської Церкви, яка в особі свого голови й отця Йосифа
Сліпого здавна стверджувала цю думку. Щоб вивчати юридичний
аспект діяльності єпископа окремої Східної Церкви, треба
звернутися до синодів, котрі є найвищим виявом колегіальності
та мають владу регулювати власне церковне життя згідно з
власною дисципліною.
Щоб мати загальне поняття про об’єднану Київську Церкву, й
також з огляду на те, що книга була спочатку написана
італійською мовою для іноземного читача автор уважав за
необхідне розпочати П з короткого історичного екскурсу. У ньому
наголошується, що Церква Київської Руси, заснована в 988 р.,
завжди мала благородні екуменічні інспірації від самих початків
свого існування, та що Берестейська унія 1596 р. — це лише
подальший конкретний крок на цьому шляху, й що безпосередній
зв’язок між такою реальністю та організацією, яка сьогодні
називається Українська Греко-Католицька Церква, таки справді
існує. Дехто уважатиме, що не всі історичні теми належно
розкриті, а інші чомусь непотрібно прискіпливо проаналізовані.
Річ у тім, що іноземці хочуть відповіді на інші питання і до того
ж трапляється, що ми не завжди розуміємо психологію іншого.
Отож, подивитися на свою реальність під іншим кутом зору
завжди допомагає збагнути окремі дотепер неосмислені важливі
нюанси власного буття.
Оскільки книга має характер юридичного дослідження, то ж
після короткого історичного вступу ми вважали за необхідне
простежити історію синодів Київської Церкви в 1589-1891 рр.
Рік 1589 є початком надзвичайно важливого періоду, що за
вершився Берестейською унією 1596 р. Синоди є тим джерелом, з
якого можна почерпнути інформацію, потрібну для окреслення
юридичного статусу єпископа. Така орієнтація на синоди не є
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очевидною, тому що немає ні їхнього вичерпного списку, ані
праці про них, однак цей пошук необхідно було здійснити.
Під словами «сутність й природа єпископської влади» розу
міємо загальні риси єпископа, які є універсальними, тому що
єпископ представляє вселенськість Церкви. Однак чи типологія
різних єпископів показує відмінну владу в рамках тої самої
служби? Бо якщо архиєпископ-митрополит Київський, Галицький
і всієї Руси мав владу, наближену до повноважень східних
патріархів, то яка тоді була роль екзарха цілої Руси, прототронія,
Визнавши, хто і яким чином встановляє єпископа, можна
з’ясувати витоки цієї юридичної постаті. У різний спосіб відбу
валось єпископське призначення, але той порядок, який поданий
в «Уставі Теогноста», виглядає найбільш близьким і відповідним
для особливого статусу цієї Східної Церкви.
Про права й обов’язки єпископа можна дізнатись, простеживши
конкретну роботу єпархіального єпископа: як треба поводитись у
єпископській спільноті, як треба виконувати свої обов’язки
пастиря, наставника, святителя, провідника, яким чином завер
шується повноваження єпархіального єпископа?
У цій праці подаються також вихідні дані для майбутньої
публікації збірки різних синодальних актів Київської Церкви.
Висловлюю особливу вдячність Святому Духові, що просвітив
не одну добру душу, яка допомогла мені духовно й матеріально, а
моє перебування в спільноті Церкви, спричинило написання цих
рядків. Ось коротка історія цієї книги і основні дійові особи. Це
великі, смиренні та працьовиті люди, яких Господь Бог дав мені,
моїм дітям, студентам для наслідування їх прикладу.
Мій тато Дмитро Димид із с. Гошева (Долинського району), а
матір Розалія Заставна, народжена вже в Боснії, але родом із
с. Ласківці (Теребовлянського району). Я був першим з трьох
дітей, народжених на еміграції в Бельгії серед громади колишніх
«остарбайтерів». Батьки, вчасі другої окупації Західної України
Радянським Союзом, стали “політичними втікачами* оскільки не
хотіли повертатися до цієї землі, яку вони любили понад усе, але
де була відібрана свобода, Божа прикмета, успадкована від
Сотворителя, яка робить людину Людиною.
Моє дитинство минуло серед священиків, громадських діячів,
черниць, які згодом спрямували мене на навчання до Риму. Серед
них слід згадати пароха, отця-мітрата Івана Кота, який впродовж
півстоліття уцерковлював громаду українців Шарлеруа 1 околиць,
а серед них і мене, був прикладом «відданості справі», тобто
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великим доброчинцем і культурним діячем та просвітителем свого
народу в Бенілюксі.
Завдяки благословенню архиєпископа Івана Бучка, я поїхав
тринадцятилітнім на науку до Риму, де в Українській Папській
Малій Семінарії Отці Салезіяни мене виховували, навчали і
укріпили вже отриману з дому любов до двох основних вартостей
в житті людини — Бога і Батьківщини.
Українські установи в Римі були численними: одні були
підпорядковані Києво-Галицькій Митрополії (Українській
Католицькій Церкві, як там П називали) інші — Апостольському
Престолу (Ватикану).
Тут я зустрів патріарха Йосифа (Сліпого), який мені показав
правдиву велич України серед народів світу і моє реальне місце
серед свого народу у Львівській архиєпархії. Він мене навчив
невпинно прямувати до вершин, прийняв мене до Колегії
св. Софії і Українського Католицького Університету, де я
особливо відчував опіку владики Івана Хоми через поради,
допомогу. Також владика Любомир Гузар 1 монастир «Студіон*
кілька років мене оточували гостинністю і молитовою, за що
відчуваю до них постійну вдячність.
А дозволив мені працювати над самою книжкою і тим
досягнути науковий ступінь доктора патріарх Мирослав Іван
(Любачівський), який мене благословив таким чином служити
Міжнародна Організація «Церква в потребі* і пані Дарія Кузик
надавали мені фінансову допомогу.
Папському Орієнтальному Інститутові, де я спеціалізувався,
зокрема, дякую за розширення моїх світоглядних горизонтів і за
напрямок власного покликання в Церкві.
Владиці доктору Маркові Броджі та владиці доктору Софронові
Мудрому вдячний за керівництво працею.
Це основні стовпи, на які я покладався в дорозі. А по ній
йшли однодумці, кілька яких згадаю, бо і вони своїм слизом чи
ділом, чи усмішкою, хоч може і не свідомо, мені допомагали, а
це: Тео ван ден Гавт, Борис Ґудзяк, Роман Лобай, Федір і Євген
Курлики, Михайло Лоза, Андрій Онуферко, Михайло Петрович.
У вирішальній фазі знайшов я нових співробітників, без яких
праця не мала б цієї якості і витонченості: отця-мітрата Йосифа
Андріїшина, який на високому фаховому рівні зробив критичну
оцінку моєї книги в юридичному П аспекті, а Ігор Скочиляс — в
Історичному.
Ще крім того помагали інші друзі, за що їм вельми вдячний.
Ідея ілюстрацій належить Костеві Марковичу. Василь Откович,
директор Національного музею у Львові, сприяв фотографуванню

ікон, що здійснив Олег Кутянський. Тарас Окіс допоміг з першою
версією українського тексту. Над літературною редакцією
трудились Наталка Рибак і Петро Гусак. Покажчик підготував
Юрій Ярмолюк. Організаційні моменти полагодив Ярослав Рибак.

П О РА Д А ЧИ Т А Ч Е В І
Дорогий читачу,
Перед Тобою канонічна праця про єпископа Київської Церкви,
написана з такої перспективи, щоб заохотити подальші наукові
студії в цій ділянці науки, зокрема щодо аналізу еклезіологічного
підгрунтя порушеної проблематики.
Якщо Ти терпеливий, то читай з початку. Якщо ні, і хочеш
негайно багато, але не все, знати про єпископа, то раджу Тобі
почати зі сторінки 105 з надією, що потім, можливо, повернешся
до початку.

ВСТУП
ІС Т О Р И Ч Н И Й Р Е Л ІГ ІЙ Н И Й Р О З В И Т О К У К Р А ЇН И
L Київська Русь
Територія України була заселена з давніх давен. її розквіт в
дохристиянську добу зазвичай пов’язують з культурою Трипілля
(4-2 тис. до Хр.)1. Після мідного й бронзового віку територія
сучасної України пережила багато вторгнень. Тому країна з тих
часів відома більше під іменами племен або кочових народів, які
захоплювали більш чи менш важливу її частину. Ці назви
зникали разом з кочівниками, які дуже часто розчинялись серед
місцевого населення2.
Держава антів, що існувала з IV до VII ст., була попередником
могутної імперії, яка сформувалась у середині XI ст. з центром у
Києві. Київська держава прийняла назву Русь (Russia, Ruscia чи
Ruthenla, по-латині)3, і під цією назвою відома також
середньовічна Україна. Русь поширила свої кордони на захід аж
за Перемишль. Просування на північ завершилось захопленням
важливих земель, де сформувались васальні князівства. Русь
(Київська держава) завдячувала своєю могутністю міжнародній
торгівлі. Одним з торговельних шляхів, які перетинали країну, був
річковий шлях, що сполучав Скандинавію та Грецію, через Волхів,
Двіну, Дніпро та Чорне море. Торговці, що їздили цим шляхом,
належали до різних соціальних, етнічних, культурних та
релігійних груп населення.
П. Хрещення Київської Руси
Християнська релігія знайшла у Києві багатьох прихильників
ще перед 988 р., офіційним роком хрещення. Руське християнство
взяло за зразок візантійську культуру та еклезіологію з
політичних причин4. Під 945 р. згадані церква св. Іллі та
1 Пор.: Історія Киио. - Київ, I960. - Т. 1. —С. 21-2*.
2 Пор.: ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія. - Нво-Йорк, 195*. - Т. 1.
3 PRITSAK О., Пя Origin о/ йі»'. - Cambridge, MiMtchuietU, 1975.
4 5EVCENKO І.. Byгопtinя Roots aj Ukrainian Christianity. - Cambridge, MiiuchuMtti.

християни з дружини Ігоря (київський князь з династії
Рюриковичів, 913-945)5. Дружина-вдова Ігоря охрестилась в 957 р.,
правдоподібно в Константинополі. Вона ж звернулась до
німецького імператора Отгона І (966-973) з проханням скерувати
єпископа із Заходу до Києва. Внук Ольги, Володимир (980-1015),
спочатку прийняв поганство, а потім християнство як державну
релігію. Візантійські Імператори Василь II та Константин VIII
(976-1028) просили військової допомоги у Володимира, щоб
протистояти набігам з Малої Азії. Володимир погодився за умови,
що отримає за дружину сестру імператорів, порфірородну Анну.
Водночас пообіцяв, що охреститься. Отримав хрещення,
правдоподібно, в Києві на початку 988 р. Протягом літа цього ж
року було охрещене населення столиці. Константинополь вислав
митрополита Теофілата і декількох єпископів; але справжні
місіонери та катехити прийшли з Богемії, Моравії та Болгарії,
тобто з держав, де зберігалася кирило-методіївська спадщина6.
ПІ. Контакти з європейським Заходом
Відносини між неофітами Руси та західним християнством
були тісними. Духовне сопричастя між Києвом і Заходом
збереглося навіть після 1054 р., коли відбувся розрив між Римом
та Константинополем за патріаршества Керуларія. Ізяслав,
великий князь Київський (1054-1068, 1069-1073, 1076-1077),
бажаючи знову заволодіти втраченим троном, послав у 1075 р.
сина Ярополка до Григорія VII (1073-1085) по допомогу7.
Римський Архиєрей написав, у свою чергу, до князя польського
Болеслава (992-1025), вимагаючи покласти край його ворожому
ставленню до Ізяслава. Багато шлюбів відбулося м іж
Рюриковичами й дітьми володарів Західної та Північної Європи, і
ніколи не виникало питання щодо віри. Торговці з Барі забрали
мощі св. Миколая з Мір в Малій Азії та привезли до Барі
9 травня 1087 р. Папа Урбан III (1185-1187) встановив спеціальне
свято «перенесення мощів св. Миколая», яке вшановується

9 травня навіть тепер у південних єпархіях та у всіх слов'ян
східного обряду. Для греків такий факт не міг бути підставою для
IV. Єпархії в Київській митрополії*
Авторитет і юрисдикція митрополита Київського були
визначені збірником законів «Номоканон», введеним у Церкву
Руси за згодою князів9.
Наприкінці XI ст. у Київській митрополії налічувалося 10
єпархій, що підпорядковувались Київському архиєпископові:10
1. Чернігівська; 2. Бєлгородська (біля Києва); 3. ВолодимирськоВолинська (єпархія заснована у 1078-1088 рр.); 4. Новгородська
(згодом стала архиєпархією, єпископ якої був одночасно владикою
Псковським); 5. Ростовська (відкрита в 1073-1076 рр.); 6. Турівська,
потім поєднана з Пінською (заснована у 1078-1088 рр.);
7. Тмутороканська; 8. Перемиська (в «Аппиагіо Ропгійсіо»
подають дату заснування 1087 р., але насправді вона існувала ще
раніше); 9. Переяславська; 10. Юріївська, деколи звана Пороз
(відкрита за князювання Ярослава Мудрого).
Протягом двох наступних століть було фундовано нові
єпископські катєдри: 11. Полоцька (згодом стала архиєпархією);
12. Смоленська, заснована Ростиславом Мстиславичем (11341136); 13. Галицька (заснована близько 1160 р., потім стала
митрополією з 1303 р.); 14. Рязанська (відкрита перед 1207 р.);
15. У Володимирі-на-Клязьмі, або Суздальська; 16. Холмська
спочатку називалася Угрівською (заснована перед 1240 р.);
17. Луцька (відкрита близько 1250 р.); 18. Сарайська (заснована
перед 1260 р.), у столиці Монголії, потім перенесена під Москву
з назвою Крутицька.
V. Термін «Україна»
Але Київська держава фактично розпалась у 1132-1135 рр., і
північні васальні князівства стали повністю незалежними.
Приблизно в цей час з’являється термін «Україна»; він вперше
* ВІДОМОСТІ взяті к ХОМА І. Церковна організація на Русі в княжі часи // Науковий
Конгрес у ЮОО-ліття Хрищення Руси України у співпраці а Українським Вільним
К , 1 ХГцА І" Цер“0*Н1 * " - * Н1 *** » *ня*і
Тема^Ієрархічно! структури
влади.
10 ГОЛУ5ИНСКІЙ Е. Исяория Русаоі Церкви. - Москва. 1901-4. - Т. І. - С. бвв-

зустрічається в Київському, або Іпатіївському літописі 1187 р., щоб
позначити край на південь від Києва, тобто на південному
кордоні Руси, в районі Переяслава. Зауважмо, що ця назва
з’явилася в часі, коли Київська держава була ще незалежною і в
ній не було жодних впливів МосковіІ.
Навіть якщо спочатку термін «Україна» означав «кордони»,
«прикордонну територію» (Київської держави, а не Польщі чи
Росії), незабаром він набрав значення «країни», «нашої країни». У
1213 р. ця назва використана в Галицько-Волинському літописі, щоб
позначити край на ріці Буг, на кордоні з Польщею. Надалі
використовувалась, щоб виокремити територію вздовж середньої
течії Дніпра.
Ця назва протягом ХІУ-ХУІІ ст. поширилось практично на
всю сучасну Україну1*.
Відповідно до цього, Київську державу, тобто Русь ІХ-ХІІІ ст.,
яку помилково в західних мовах різні історики називають
Київською «Росією», не можна ототожнювати з сучасною Росією,
яка сформувалася щойно в ХІУ-ХУ ст. на основі Московського
князівства. Тож факт, що московсько-російські князі були тою чи
іншою мірою посвоячені з князівською панівною династією в
Києві, не перекреслює реалії існування двох різних історичних
формацій: Русь-Україна і Московщина-Росія.
Російські історики не поділяють цієї концепції історії
України12. Існує непорозуміння через підміну терміна «Русь»
словом «Росія». У такий спосіб Русь-Україна стає «Росією», коли
насправді Росія в сучасному значенні цього слова ще не існувала;
а отже, і русини не були «росіянами»13.

VI. Знищення Києва
У грудні 1240 р. Батий, внук Чингісхана, зруйнував Київ. Після
цього наймогутнішим князівством на Русі стало ГалицькоВолинське. Данило, князь Галицько-Волинський (1238-1264),
прийняв унію з Римом у надії отримати військову допомогу
проти татар, і був коронований папським легатом як «Король
Руси» у 1253 р.и Монгольське ярмо тяжіло над Північно-Східною
Руссю з 1237 р. майже до 1480 р. і залишило помітні сліди в
мові, культурі та системі державної влади.
Західна частина Руси, Галичина, була захоплена польським
королем Казимиром III (1333-1370) у 1349 р. На решту Руси,
включно з Києвом, і на цілу Білорусь вже в перших десятиліттях
XIV ст. поширили свою владу литовські князі як суверенні
феодали над удільними князівствами. У другій половині
наступного століття остаточно втрачає свою незалежність і
Київське князівство.
У 1408 р. великий князь Литовський Вітольд (1392-1430)
заперечував проти перенесення старої Київської митрополії до
Москви, перешкодивши II фактичній ліквідації. І дійсно,
15 листопада 1415 р. у Новгородку відбувся синод східної ієрархії
цілої ЯгеллонськоІ федерації, який і вибрав Григорія Цамблака на
Київського митрополита. Цамблак (1415-1419) взяв участь у соборі
в Констанці, певно, не в опозицію Константинополю. 24 лютого
1418 р. він розмовляв з папою Мартином V про об’єднання двох
Церков*
15.
Унія Східної та Західної Церков на території сучасної України
не могла зустріти одностайного спротиву, позаяк ще на початку
XIII ст. християни Київської держави почували себе членами
однієї Церкви. Лише польська окупація та латинська експансія
проти «єретиків» Галицько-Волинського князівства наблизили
населення до Константинопольського патріарха.
Після смерті останнього руського володаря Галичини і Волині
— Юрія-Болеслава Тройденовича, король польський Казимир
вперше захопив територію Галичини у квітні 1340 р.16*У 1375 р.
постала латинська ієрархія — дієцезії Володимирська, Галицька,

1953* n«g-- V'ELYKYJ А, Regia Daniela de Haljecoronatio // Anolecta OSBM. - Romae.
15 FINKE H, Farshung und Quellen zur Geschichte des Konstanter Konak. - Paderborn,
1889. - C. 239: ВЕЛИКИЙ. Літопис. - Рим. 1969. - T. 3. - С. 60-61; ІЩАК А..
18 DPR. - Т. 1. - С. 65 88; ВЕЛИКИЙ Літопис. - Рим, 1969. - Т. 1 - С. 234.

Перемиська, Х олм ська17. У фундаційній грамоті, котра
встановлювала цю ієрархічну структуру, Григорій XI пише, що з
набуттям даних територій і навіть пізніше багато людей, які
знаходились на цих землях у небезпеці втратити віру, з Божої
благодаті та діяння короля, прелатів, духовенства і вірних цього
царства, покинули схизму й помилки та навернулися до
праведної віри. Дійсно, згаданий Римський єпископ висловився в
той спосіб, що якби навіть існували єпископства на цих землях,
вони могли бути тільки схизматикамиї У цій ситуації Константинопільський патріархат намагався зберегти єдність Київської
митрополії «і всієї Руси», чого досяг у 1390-1406 рр. терпеливою
працею Кипріяна Серба18.
VII. Флорентійський собор
На Флорентійському соборі 1439 р., де укладено унію між
греками та латинниками, був присутній митрополит Київський
Ізидор (1436-1458), одна з головних дійових осіб цього собору.
Повернувшись із Флоренції, він проголосив відновлену єдність
Східної та Західної Церков у різних місцях. Його добре прийняли
на українсько-білоруських землях Польського королівства та
Великого князівства Литовського. Але в Москві митрополита
заарештували й утримували в Чудівському монастирі в Кремлі.
Оскільки Ізидор був невигідним в’язнем, Василь II (1424-1446)
дозволив йому втекти у вересні 1441 р. Він більше ніколи не
повертався у свою митрополію, перебуваючи у Римі та
Константинополі. Для Москви не було більше потреби рахуватися
із залежним Константинополем, тому вона перестала визнавати
Ізидора за митрополита. У 1448 р. у Москві був скликаний синод,
що вибрав на Київського митрополита Йону. Таким чином,
вищого достойника церковної ієрархії призначено без згоди
верховного архиєрея, яким був Константинопольський патріарх. У
такий спосіб дійшло до розриву з греками, які, на думку
московитів, зрадили православ'я, укладаючи унію у Флоренції, як
і сам Ізидор. Хоч дуже обіцяючим було сприйняття в Київській
митрополії послання Ізидора про єдність Церков, воно не
зініціювало реальних кроків до об’єднання між Київською
Церквою та західним християнством. Причини цього були не
лише релігійного, але й політичного характеру. У 1451 р.
польський король і великий князь литовський Казимир IV (144018 ВЕЛИКИЙ. Літопис. - Т. 3. - С. 17-42; Велико Історія України / Вид.
І. ТИКТОР. - Лиїв-Торонто, 1945; РЕІ-Евг.

1492) визнав митрополичу юрисдикцію Йони над частиною
Київської Церкви, що належала до Литви.
VIII. Поділ Київської митрополії
21 лютого 1458 р. папа Калліст III (1455-1458), порозумівшись
з патріархом Константинопольським Григорієм Маммою (14461450) та митрополитом Київським, кардиналом Ізидором, ухвалив
рішення, яке назавжди визначило церковну організацію Східної
Європи. Свідомий ворожості Василя II Московського до спроб унії
з Римською Церквою, як і перспектив унії в українськобілоруських землях під католицьким пануванням Польщі та
Литви, Римський Архиєрей вирішив поділити митрополичу
провінцію за політичними кордонами. У 1458 він навіть
призначив єпископа Макарія Сербського для Галицької Церкви,
частини «СЬіуі еі агсЬіеріБсорив Киввіаеь19. Для земель під
польсько-литовським володінням призначив на Київського
митрополита грецького монаха з Константинополя Григорія (14581472). У Московщині залишався формально на посаді Ізидор;
монаха, який посів місце Ізвдора, папа назвав: «іпіяиКаНз еі рег«ІИІопів Шіїв*20. З цієї миті колишня територія Київської держави,
північно-східні землі якої вже декілька століть були політично
об'єднані в Московську Русь, була поділена також у церковному
плані. Не лише організація Церкви, але й релігійні спільноти
відтоді розвивалися у двох митрополіях відрубно. На думку
російського історика Федотова, київське християнство було одним
з найкращих для втілення Христового вчення у цілому
християнському світі21.
ЇХ. Відносини з Римом
Церковні історики погоджуються з твердженням, що Київська
Церква, навіть за присутності грецьких митрополитів у Києві,
формально не декларувала розрив із Римом аж до середини
XV ст. і ніколи не була офіційно пов’язана ієрархічною
залежністю від нього. Це означає, що первісне сопричастя ніколи
не було відкинене. Видається, що всіх київських митрополитів
XVI ст. влаштовувало визнання їх легітимності з боку
православних патріархів та світського авторитету — польського*2

20 «Син несправедливості і згуби» // ОРК. —Т. І. - С. 145-147.
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короля і великого князя, литовського22. Однак треба уточнити, що
з точки зору сучасного канонічного права, київські митрополити,
домагаючись і отримуючи визнання від Константинопольського
патріархату, після поділу не мали б уважатися католиками. Хоч
після Флорентійської унії (учасники: Константинопольська,
Римська та Київська Церкви) київські митрополити могли
вважатися католиками, навіть перебуваючи у сопричасті з
Константинополем. Однак оскільки ми знаємо, що юридичний
аспект не єдиний для визначення того, хто католик, а хто пра
вославний, запитуємо Вітторіо Пері:
«У плані міжцерковних відносин, до часу, поки Римська Церква
не зважала на Східну Церкву, як на організацію довкола своєї
єпископської та патріаршої ієрархії, а натомість зверталася до
окремих вірних та спільнот і їм дозволяла триматись візантійського
літургічиого культу та обряду, якого було прийнято всередині
Західної Церкви, де він виконувався за статутом, апробованим
Святим Престолом, папські документи могли визнавати та визначати
«православними та католиками» тих митрополитів та вірних, які
після прийняття Флорентійської унії продовжували повністю
належати до Східної Церкви та канонічно залежати від екуменічного
патріарха Константинополя. У західному передфлорентійському
менталітеті, як і в післяфлорентійському, це видається неприйнятним,
оскільки такі особи мали б вважатися «з'єднаними», а отже,
католиками за найновішими папськими нормами, чи «схизматиками»,
оскільки прив'язані до юрисдикції й влади «самозваних» єпископів
та патріархів, відділених від Римського Престола. Але між 1439 і
1564 рр. (чи, якщо хтось хоче, 1596 р„ зі встановленням у Римі
діючого грецького єпископа для висвячення кандидатів на
священиків об'єднаних християн візантійського обряду),
дотримуючись документів та історичних подій, є даремним та
невідповідним зусиллям звузити прочитання й розуміння цих подій
до рамок строгої несумісності догми та дисципліни, що лише
осмислять і визначать еклезіологія і світогляд наступних століть»23.
X.

Моральний упадок Церкви та діяльність братств

Люблінським договором 1569 р. була підписана унія Польщі та
Литви під зверхністю Ягеллонської династії, з ігноруванням факту
існування третьої складової частини, — руської. У цей час, з
одного боку, через поважні недотягнення ієрархії, з іншого — через
вплив протестантизму, зростав світський контроль над Церквою.
Братства поширились по цілій Київській митрополії. їхньою
22 Див.: ТОМАШІВСЬКИЙ С., Історія Церии на УгооМ: 2 вид. - Філядгльфія, без

метою було духовне зростання власних членів 1 допомога рідній
Церкві загалом. Мирянським діячем, що вігравав роль про
тагоніста на релігійному полі, був князь Костянтин Острозький.
Київський магнат, сенатор, одна з найбагатших і найвпливовіших
осіб Речі Посполитої, що мала власне військо. Князь заснував у
Острозі славну академію і друкарню, звідки вийшла перша Біблія,
друкована кирилицею, - «Острозька Біблія». Він схилявся до унії
Київської Церкви з Римом, яка не спричинила 6 розриву з вже
існуючою матірною Константинопольською Церквою, 1 вів багато
дискусій на цю тему24.
XI.

Передунійні змагання у Київській митрополії

У 1589 р. Константинопольський патріарх Єремія II (1572-1579,
1580-1584, 1589-1595) поїхав до Москви, де отримав матеріяльну
допомогу, в т. ч. за підвищення Московського митрополита до
сану патріарха25. Шлях до Москви пролягав через українсько-біло
руські землі. Повертаючись до Константинополя, Єремія скликав
декілька синодів Київської Церкви, на одному з яких (у Бересті
б серпня 1589 р.), між іншим, було вирішено скликати синоди
щороку, на початку літа, під головуванням митрополита. Луцький
єпископ був підвищений до рангу патріаршого екзарха. Новий
митрополит Київський Михайло Рагоза (1589-1599) посів місце
скиненого Онисифора (1579-1588).
За три дні до єпископського синоду 1593 р. князь Острозький
написав листа до єпископа Володимирського і Берестейського
Іпатія Потія, в якому виклав аргументи на користь унії з Римом
і висунув вісім умов для її прийняття26. Цими умовами були:
1. Збереження східного обряду.
2. Запевнення, що церкви і самобутність східного обряду не
будуть обернені на латинство.
3. Заборона для латинників приймати до своєї Церкви тих, що
хо-чуть перейти на латинський обряд, особливо подружжя.
4. Рівність із латинською ієрархією, прийняття митрополита та
єпископів до Сенату.
5. Згода східних патріархів.
6. Згода царя Москви та господаря Молдавії.
7. Виправлення в Київській Церкві деяких речей, що стосу
ються Святих Тайн.
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8.
Заснування шкіл.
Єпископи не обговорювали цих пунктів у 1593 р. Однак
видавалося неможливим прийняти пропозиції Острозького, бо не
всі з них можна було реалізувати. Східні патріархи не могли
діяти цілком самостійно, тому що знаходилися під турецьким
пануванням. Всім було відоме недовір’я Московщини до Заходу, а
вимога реформування Святих Тайн була кальвіністською тезою.
Вже 18 березня 1594 р. Александрійський патріарх Мелетій
написав листа Острозькому, закликаючи його утриматись у
грецькій вірі, а це означало, що вже поширювались чутки про
унію27. Перший лист, у якому можна бачити, що апостольський
нунцій у Варшаві Ґерманік Маласпіна дізнався про унію,
датований 15 жовтня 1594 р.28 З цього листа видно, що нунцій не
міг бути ініціатором унії, він нічого не знав про дії єпископів і в
цьому плані навіть виявляв певний скептицизм. Після чотирьох
років, починаючи з 1590 р., це було перше повідомлення про
унійні процеси в Київській Церкві, яке нунцій отримав і передав
до Риму. У наступному звіті про підготовку до унії нунцій
Маласпіна розповідає про свою зустріч з єпископом Терлецьким.
Нунцій не дуже відвертий з ним29. Перша відповідь Державного
Секретаріату щодо проекту унії написана 11 березня 1595 р.; вона
була короткою та стверджувальною30, й прибула набагато пізніше,
ніж ці ж єпископи остаточно висловилися на користь унії. Цей
лист, як і інші документи, показує, що не було ніяких зловживань
або тиску з боку папської влади чи кого-небудь, пов’язаного з
Католицькою Церквою. А саме цю тезу настійно повторювали
певні кола й нерідко приймали інші31.
XII.

Рішення проголосити унію

Незважаючи на те, що завершальний етап унійних- змагань
почався в 1589 р., офіційне рішення приступити до єдності з
Римською Церквою було прийняте на синоді Київської Церкви у
Бересті в червні 1595 р. У зв’язку з цим вирішено відправити до
Риму Кирила Терлецького, єпископа Луцького, та Іпатія Потія,
єпископа Володимирського. Був навіть складений лист до

Римського Архиерея та польського короля32. Терлецький і Потій
відвідали усіх владик, щоб зібрати їхні підписи на цих двох
документах. До цього додали «Артикули, до яких нам потрібні
гарантії зі сторони панів, римлян перш ніж приступити до унії з
Римською Церквою»33. Артикули стали умовами для унії, основу
яких склали 32 постулати різного характеру — релігійного,
церковного, канонічного, політичного, соціального34.
На практиці умови єпископів зводилися до двох пунктів:
1.
Гарантія, що залишаться незмінними всі обряди, церемонії і
звичаї Київської Церкви; 2. Рівність прав і привілеїв з римською
ієрархією.
На жаль, ці умови ніколи не були прийняті повною мірою.
Один з теологів висловив думку, що оскільки приналежність до
Католицької Церкви необхідна для спасіння, то не можна й ста
вити умов до унії з Римом35. Однак, загально кажучи, Рим визнав
і зобов'язався шанувати обряди та звичаї русинів в апостольській
конституції «Magnus dominus et laudabilis nimis», проголошеній
Климентієм VIII 23 грудня 1595 р.36 Унії як такої у формі угоди
між двома Церквами ніколи не було, а натомість Римська Церква
прийняла в своє лоно «навернених схизматиків».
ХШ. Проголошення унії
На початку 1595 р. найважливіша й найвпливовіша мирянська
русько-українська постать, князь Острозький пориває з прихиль
никами унії та очолює опозицію. Він організував об’єднаний
православно-протестантський фронт проти єпископів, яких його
пропаганда називала зрадниками та ворогами спасіння народу.
Але єпископи продовжували йти вибраним шляхом, і у вересні
Терлецький і Потій від’їхали до Риму. Вони були вибрані через
те, що сприяли унії від самого початку, а також через їхнє чільне
становище в ієрархії Київської Церкви. Терлецький був екзархом
Константинопольського патріарха, а Потій — прототронієм37.

У Римі їх прийняли як гостей, і вони залишалися в цьому місті
аж до лютого 1596 р. Єпископи привезли папі листа, підписаного
всіма єпископами38. 23 грудня 1595 р. у Ватикані, в залі
св. Костянтина, відбулася церемонія проголошення унії.
XIV. Затвердження унії
На 6 жовтня 1596 р. у Бересті був скликаний синод, що мав
підтвердити унію з боку всіх єпископів Київської Церкви. Оскіль
ки Острозький продовжував посилювати пропаганду проти унії,
він зумів переконати Львівського єпископа Балабана відкликати
свою згоду на об’єднання з Римом. Іншим владикою, що поступив
так само, став Перемиський єпископ Михайло Копистинський.
Антиунійна партія Острозького нараховувала двох греків, Кирила
Лукаріса та Никифора, двох єпископів і багато братств.
Острозький також скликав альтернативний синод у Бересті. Так у
Бересті одночасно відбулися два синодальні зібрання. Жодне
зусилля поєднати сторони не дало наслідків. 8 жовтня 1596 р.
синод митрополита після врочистої Літургії підтвердив прийняття
унії прочитаним і підписаним актом. 9 жовтня були відлучені від
Церкви ті, що відмовились брати участь у митрополичому синоді.
10 жовтня Никифор як патріарший протосинкел проголосив
циркуляр про усунення митрополита39.
XV. Значення унії для вірних «грецького обряду»
В актах беатифікаційного процесу Йосафата Кунцевича40
знаходимо відповідь на питання, чи батьки Кунцевича були
православними. Хмельницький відповідає: «Звичайно, що був
православним, всі були православними, тому що не було ще
схизми». Отже, унія вважалась органічним нормальним розвитком
Київської Церкви, яка не відмежовувалась цим від власного
минулого. У Київській Церкві видно Вселенську Церкву. Ця
Церква підтримувала контакти із Заходом, хоч і різної
інтенсивності, від початку свого існування й впродовж століть,

плекаючи універсальну ідею власного християнства. Факт
відсутності прямих ієрархічних відносин не означав, що це була
схизма. Так думала ієрархія Київської митрополії, так думали
інші. Цей пункт дуже важливий, щоб краще зрозуміти
Берестейську унію. Київська Церква серйозно поставилась до
Флорентійського собору та прагнула, незважаючи на поневіряння,
до правдивого екуменізму, який є пошуком єдності у відмінності
та взаємною пошаною.
XVI.

Київська об’єднана Церква після унії

У такий спосіб була укладена унія Київської Церкви з
Римською Церквою. Те, що мало стати фактором стабільності,
зміцнення, бар’єром проти поширення латинського обряду,
запорукою розвитку наук, несподівано дало цілком інші наслідки.
Унія не була відповідно підготована серед духовенства і мирян,
котрі повною мірою не розуміли П значення. Нічого не змінилось,
народ нічого не завважував, тому певна демагогія досягла своєї
цілі. Русини, дуже тісно пов’язані з батьківською вірою, вважали,
що єпископи їх зрадили, а унія є підступним планом знищити
Київську Церкву41.
У березні 1597 р. польський король Жигимонт III, хоч був
прихильником унії, заявив перед Сеймом, що «кожний має
вільний вибір прийняти унію або відкинути П*. Однією з
перешкод до унії були втрата зацікавленості, відсутність допомоги,
ворожість польських латинських кіл. Причиною такої поведінки
були тогочасні політика та еклезіологія. Уважалось, що унія
вносить безлад у державу, а Церква повинна бути однообрядовою42. Після унії Київська Церква охоплювала такі єпархії:
Київська митрополича, Полоцько-Вітебська, Пінсько-Турівська, Володимирсько-Берестейська, Луцько-Острозька, Холмсько-Белзька.
У Перемисько-Самбірсько-Сяноцькій єпархії майже протягом ціло
го століття було два єпископи: один нез’єдинений, другий —
з’єдинений. Східні єпархії, населені українцями та білорусами,
функціонували в умовах гострого конфлікту між цими етносами й
поляками43. Київський митрополит мав великі повноваження:
скликав синоди, номінував, міняв місця осідку, карав єпископів,
що не брали участі в синоді, змінював межі єпархій; аж до

1839 р. мав владу над монастирями й архимандритами. Таким
чином, його юрисдикція перевищувала навіть патріаршу44.
xvn.
У 1620 р. Єрусалимський патріарх Теофан III (1608-1644),
повертаючись з Москви, був запрошений до Києва. Там він
перебував під охороною козаків, які з гетьманом45 КонашевичемСагайдачним (1613-1622) записалися до Київського братства. Вони
запропонували патріарху Теофану висвятити нову православну
ієрархію46, а він вже мав для цього повноваження від Констан
тинопольського патріарха, датоване 1618 р.47 Подорож Теофана III
набрала політичного характеру: взамін за відновлення православ
ної Київської ієрархії 16 жовтня 1620 р. він застеріг козаків від
нападів на Москву48. Спочатку король Жигимонт III Ваза (15871632) наказав ув’язнити цих нових єпископів49. Але незабаром, з
огляду на загрозу від турків, Польща потребувала допомоги козаків
і рішення короля змінилися. Незважаючи на те, що православна
ієрархія не була визнана, вона могла вільно діяти. Відтоді багато
православних вірних — неросіян почали вбачати у Москві гарант
їхньої віри й шукати підтримки в царя.
Як наслідок, в Польщі унія перебувала у важкому становищі,
стикаючись із внутрішніми та зовнішніми проблемами. На
практиці поляки ставились однаково до православних і католиків
грецького обряду. Унія не була визнана, як правдива релігія.
Найкращим доказом критичного стану об’єднаних католиків,
їхнього невідрадного матеріального та морального стану був все
частіший перехід на латинський обряд50.
Подорож патріарха Теофана III змусила Рим посилити свою
увагу до проблем з’єдиненої Церкви. Посилаючи до Польщі
нунція Ланчелотті (1622-1627) у кінці 1622 р., папа Урбан VIII
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(1623-1644) дав йому інструкції обороняти унію перед Сеймом та
Жигимонтом III (1587-1632). У 1624 р. об’єднаний католицький
Київський митрополит Йосиф Рутський (1574-1637, митр, з 1613)
написав меморіал про стан унії51. Коротко наведемо перелік
перешкод з якими стикалася в той час Київська Церква:
1. Договір між православною шляхтою й кальвіністами,
підписаний в Торуні 1595 р.; створення братств; висвячення
православної ієрархії.
2. Сприяння православним з боку латинників; намір польських
католиків латинізувати уніатів.
3. Перехід на латинський обряд і примус до цього.
4. Відбирання церковних дібр шляхтою від об’єднаної Церкви,
перехід цих дібр до латинників.
5. Незначна співпраця між Київським митрополитом і нунцієм;
необхідність наступника для митрополита; конечність василіянської реформи; потреба заснування семінарії; відсутність
формації нежонатого духовенства, готового виконувати найважчу
роботу52.
На одному з перших зборів нової Священної Конгрегації
Поширення Віри («Пропаганда Фіде»), заснованої 1622 р., дійшло
до обговорення пропозиції польських єпископів про поступовий
перехід всіх східних на латинський обряд53. Але, на щастя, в
противагу цього, 7 лютого 1624 р., вийшов декрет Конгрегації
Поширення Віри «А<1 сопБегуапсіат расет еі сопсогсііаіп», який
забороняв перехід об'єднаних Київської Церкви на латинський
обряд54. Король Жигимонт III не дозволив його публічно
проголосити, кажучи, що унія — це лише тимчасова річ, міст
переходу на латинський обряд, — яка «не може втриматись», і
«що коли забракне митрополита, тому що нема суб’єкта на рівні з
ним, унія великою мірою зазнає краху»55. Внаслідок цього
7 липня 1624 р. папа Урбан VIII звузив дію декрету лише до
духовенства та монашества56. Чи Рим міг зробити щось більше
для зміцнення та збереження унії? Чи папські декрети, о;римані
нунцієм, які не могли бути розголошені, мали якісь практичні
наслідки чи були лише мертвою буквою? Залишається фактом,
що папська заборона не стала на заваді латинському духовенству
спонукувати католиків грецького обряду переходити на латинство
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заборонити. 12 березня 1625 р. папа Урбан VIII наказав
митрополитові скликати синод кожні чотири роки60.
Вибравши відповідний момент для синоду двох частин
Київської Церкви, Рутський, за згодою короля Жигимонта III,
вирішив скликати його 6 вересня 1626 р. у місті Кобрині. Для
цього король оголосив універсал (маніфест) 31 березня 1626 р.,
адресований до єпископів, духовенства та світських осіб грецької
віри61. Метою синоду був мир і дисципліна духовенства. Всі
дослідники, за винятком Лотоцького, вважають інакше, пишучи,
що головною ціллю цього синоду було заснування семінарії62. У
передмові до актів синоду його отці повідомляють, що їхнім
наміром було «об’єднатися з братами тієї самої нації і релігії,
відокремленими від них, щоб у свій спосіб ставитись до унії, щоб
так могти не лише одними устами, але навіть тим самим серцем
хвалити Бога, прославленого у Тройці»63. Також інші кроки
Рутського та православного Київського митрополита Могили до
порозуміння між русинами не довели.
XX. «Українська козацька держава»
Один з провідників українських козаків Богдан Хмельницький
(гетьман у 1648-1657 рр.), піднявши повстання проти Речі
Посполитої, спробував закласти основи української козацької
держави, яка дуже коротко була незалежною (1648-1659). Слово
«Україна» тут має, очевидно, політичне, етнічне, культурне і
географічне значення, навіть коли назва «Русь» ще вживається, а
термін «Мала Росія» використовувався в церковному латинському
середовищі.
У 1667 р. Московія-Росія уклала з Польщею угоду, згідно з
якою дві держави поділили між собою Україну (вперше). Річ
Посполита уступила МосковіІ українські землі на схід від Дніпра,
разом з Києвом. Так посилилось російське панування над
Україною, яке почалося в 1654 р. Наприклад, у 1690 р.
Московський патріарх Йоаким заборонив використання майже всіх
видрукуваних раніше книг, що походять з українських земель, не
зупиняючись навіть перед авторитетом Димитрія Туптала, пізніше
проголошеного святим у самій Православній Церкві; перший том
60 ЦЕ СЬЕЯСО, Ропіел. - С. 107.
61 АЗР. - Т. 4. - С. 515-516.
62 Пор.: ЛОТОЦЬКИЙ О.. Українські джерела церковного права. - Варшава, 1931.
- С. 121; РУДОВИЧ; ФЕДОРІВ, 'Кобрин'.
63 У цитуванні рішень Кобринського синоду дотримуюсь тексту «КОТЛУБАКРУДОВИЧь, що міститься в: РУДОВИЧ. - С. 6-9; три ріані версії текстів з Італійським
перекладом вміщені у: ОУМУО. - С. 56-66.

його «ЧетьІ-МінеІ»64 був спалений, а наступні томи відредаговані
«за московською граматикою». 1720 р. видано заборону друкувати
будь-яку нову книгу, за винятком церковних книг, якщо їх
виправили за текстами аналогічних московських книг, «щоб не
було жодної різниці чи якоїсь іншої мови». Після Переяславського
договору 1654 р., за яким Хмельницький приймав протекторат
російського царя Алексія, втрачена остання надія на повне
з’єднання Київської Церкви з Римом65.
XXI. Спроби порозуміння
На Люблінському Колоквіумі 1680 р. король Ян Собєський
доклав зусилля, щоб дві гілки Київської Церкви дійшли згоди, але
православний єпископ Ґедеон Четвертинський перешкодив цьо
му66. Московська світська влада з допомогою православної ієрархії
продовжувала поширювати своє колоніальне панування. Таким
чином, з вибором на Київського митрополита того ж Четвертинського і його присягою на послух патріарху, від 1686 р.
Москва керує Православною Церквою в Україні67.
ХХП. Замойський синод
Унія з Римом ПеремиськоІ (1691 р.), Львівської (1700 р.) і
Луцької (1702 р.) єпархій створила нову ситуацію в Київській
Церкві. З одного боку, були «старі» з’єдинені, з іншого боку —
«нові». Йшлося про юридичну уніфікацію, добре підготовану й
зрозумілу для народу. Як звичайно буває в подібних випадках,
існувала навіть певна незгода між «старими» та «новими».
З одного боку, Київська Церква була повністю об’єднана з
Римською Церквою, а з іншого існувала паралельна нез’єдинена
ієрархія, в наслідок чого внутрішня організація обох структур не
була добре розвинена. Лише скликання синоду допомогло б
нівелювати ці розбіжності. Така нагода трапилася, коли виникла
потреба оборонити Київську з’єдинену Церкву від єресі Филипа66.

Синод був скликаний у Львові на 26 серпня 1720 р., але через
епідемію, що вибухнула у Львові відбувся в м. Замості ХолмськоІ
єпархії. Замойський синод залишився в історії Київської Церкви
як синод, що дав великий реформаторський та організаторський
імпульс. Він прийняв вдалі ухвали в ділянці пасторального
життя, організації єпископської курії, хоч все засновувалось на
західній дисципліні. Замойський синод заборонив також багато
латинських зловживань та практик і не ввів нічого нового з
латинського обряду, обмежившись підтвердженням лише введених
практик. З одного боку, синод оборонявся перед православними, а
з другого — була потреба показати, що об'єднані не дуже
відрізняються від латинників, вплив яких переважав у Польщі.
Протягом кількох наступних десятиліть більшість рішень синоду
були введені в дію.
На практиці Замойський синод виявився останнім синодом
Київської митрополії. Синод, скликаний 1765 р. у Бересті
Филипом Володковичем (митрополит Київський і Галицький у
1762-1778 рр.), був розпущений після першого ж дня. Причиною
цього було те, що митрополит не хотів погодитись на втручання
представників короля у справи Церкви.
ХХШ. Переслідування та ліквідація Київської Церкви в Росії
У 1795 р. російська, пруська та австрійська армії поклали край
існуванню Речі Посполитої. Так Росія змогла поширити свій
вплив на українських, литовських і білоруських землях; вона
отримала цілу Білорусь, решту Поділля і Волині. Під російською
окупацією існували такі об'єднані єпископства: Київське
митрополиче, Пінсько-Турівське, Володимирсько- Берестейське та
Луцько-Острозьке.
З цього часу переслідування наростали: всі східні католицькі
єпископи — українські, литовські і білоруські, крім Полоцького,
були усунені, а на їх місце поставлені православні владики в
Білоруській, Волинській, Литовській і Подільській єпархіях —
більш ніж 2300 церков перейшли до православних. Це була перша
офіційна ліквідація Берестейської унії росіянами, яким допомогли
«православні» християни. Католицька церковна провінція як
організована спільнота з центром у Києві закінчувала своє
існування не як обряд, чого хотіла Польща, а як віра, на догоду
Росії*9. Остання використала у власних цілях подібність обряду,
®9 У 1767 р. російські війська, переслідуючи конфедератів, окупували частину
українських^»енель РечІ^Посполитої. Сформувала й набув поширення народний рук опору

слов’янської мови та церковної архітектури, історичну пам’ять
народу про Русь, сподівання простих вірних на соціальні зміни.
Хоч у Гродненському трактаті від 13 липня 1793 р. Катерина II
присягала шанувати права й свободу католиків обидвох обрядів на
території Російської імперії, за час її царювання Київська
митрополія втратила тисячі парохіальних церков, 145
василіянських монастирів, близько 8 000 000 вірних. Київський
митрополит Теодозій Ростоцький, вивезений до Петербурга
1795 р., помер там у 1805 р.70 Це був останній легітимний
митрополит на київському престолі, об’єднаному з Римом. Треба
також зауважити, що останні митрополити Київсько-Галицькі не
розуміли цілком нової ситуації й не завважували правдивих
намірів Росії. Ці деталі краще розуміли римські нунції. Іншим
фактором, що погіршив стан справ у Київській Церкві, була
діяльність латинського митрополита Сєстженцевіча, архиепископа
Могилівського71.
За наступників Катерини II, Павла І та Олександра І —
життя східних християн, об’єднаних з Римом, було легшим, але
митрополичий престіл тоді не вдалося відновити72.

Релігійне життя як латинських, так і візантійських католиків
регламентувалося «Церковною католицько-римською колегією»,
заснованою в 1801 р., що була одним із департаментів
Міністерства юстиції Росії і складалася виключно з латинників.
У 1804 р. вона була поділена на два департаменти — один для
латинників, другий — для східних73.
Із смертю Булгака74 розпочався процес ліквідації об'єднаної
Церкви — згідно з планом об’єднаного священика Сємашка, пред
ставленого у 1827 р. Департаменту чужоземних культів75.
У 1828 р. була встановлена «Окрема Церковна Греко-уніятська
Колегія», об’єднані єпархії зменшено до двох — одна для
Білорусії, друга — для Литви, василіянські обителі підпорядковані
єпископам76. Було закрито багато монастирів. У 1833 р. Миколою
І було номіновано три нові єпископи, які зобов’язалися перейти у
лоно Православної Церкви тоді, коли їм накажуть. У Неділю
Православ’я 24 лютого 1839 р. відбулося об’єднання, на якому
єпископи Йосиф Сємашко, Василь Лужинський, Антоній Жубко
подали царю прохання про унію з Російською Церквою. Було
зібрано також інші підписи. На урочистій церемонії об'єднання
Священний Синод проголосив перехід до «матірної Церкви»77.
Так, за наперед визначеним планом, об’єднана з Римом Церква
на українських, білоруських та литовських землях Російської
імперії була офіційно ліквідована78. Більшість духовенства і
мирян не мали свободи вибору. Якщо священики не правили за
російським Служебником, їх виганяли. Ті, хто прийняв один раз

Святі Тайни від православних, вважались православними. Але
повернутись до іншої релігії було злочином. Щоб цього уникнути,
багато візантійських об’єднаних переходили на латинський обряд і
ополячувалися. Була дуже послаблена національна свідомість
білорусів.
Збереглась Холмська єпархія, яку в 1815 р. Віденський конгрес
підпорядкував Королівству Польському, котре перебувало під
російською окупацією. Але навіть там, у 1875 р., з допомогою
священика М. Попєла, призначеного адміністратором єпархії,
настав третій етап ліквідації східного католицизму київського
типу79. Єпископ Камінський, номінований Римом, не отримав
повноважень від царя 1 був вивезений до В’ятки. У 1863 р.
друкування книжок українською мовою в Росії було заборонено.
Міністр внутрішніх справ Валуєв проголосив: «Українська мова
ніколи не існувала, не існує і бути не може». У тих часах
з’явилися навіть мученики80.
XXIV. Відновлення Галицької митрополії
З 1772 р. (перший поділ Польщі) під пануванням Австрії
опинилися такі єпархії: Львівська (без Кам’янця-Подільського),
Перемиська, частина ХолмськоІ, частина Луцької, значна частина
Полоцької й митрополичої єпархій. У межах Речі Посполитої
залишилися Володимирська, частина Луцької, Пінської, подільські
деканати Львівської, частина Полоцької й митрополичої єпархій.
Ці політичні зміни певною мірою справили позитивний вплив
на Київську Церкву. Австрія проголосила на своїх землях рівність
обрядів Католицької Церкви. З цього часу почали офіційно
вживатись терміни «Римо-Католицька Церква» і «ГрекоКатолицька Церква». Рівність обрядів проявлялась у ставленні до
духовенства, в їхніх привілеях, можливостях отримання освіти і
т. д. Неперехід з одного обряду в інший був гарантований
світським законом. Хоч церковна політика цісаря Йосифа, відома
як «йосифінізм», не була однозначною, вона високо підняла
культуру українського духовенства, міщан і навіть селян. 1775 р.
датується відкриття у Відні «Колегії Барбареум», а в 1784 р. у
Львові засновано Загальну семінарію, де двома роками пізніше
розпочалося навчання українською мовою. Ці та інші церковні
установи мали важливе значення для українського населення,
аПугоІорит РоШаМае
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створюючи також підгрунтя для культурно-національного
відродження Галичини81.
У 1807-1808 рр. буллою Пія VII «In universalis Ecclesiae
Regimini», за наполяганням галицьких єпископів та австрійського
цісаря Франца II, була відновлена Галицька митрополія з осідком
у Львові. Ця митрополія включала такі єпархії: ЛьвівськоГалицько-Кам’янецьку, Перемисько-Самбірсько-Сяноцьку та Холмсько-Белзьку.
З роками митрополича провінція стала важливим релігійним,
культурним та національним опертям українців. Після приходу
австрійців багато соціальних проблем народу залишались
невирішеними, бо за браком освіти населення не було свідоме
власних прав і, як і раніше, експлуатувалося землевласниками.
Тісно з народом співпрацювала лише Церква та декілька
світських провідників. Шляхта у своїх корисливих цілях
намагалась перешкоджати священикам засновувати школи і таким
чином піднімати народ з неуцтва. Було дуже важко привчити
людей до нової ситуації — рівності між культурами, позбутися
почуття меншовартості, яке впродовж століть поляки вбивали в
голову українському селянинові. І обов’язок очолити відродження
взяло на себе греко-католицьке духовенство, котре мусило
організовувати українське релігійне, культурне, економічне та
політичне життя в Галичині.
У 1863 р. Римська апостольська столиця затвердила статут під
назвою «Concordia*82. Цей документ регламентував взаємовідно
сини між латинським і візантійським обрядами в Галичині. У
1882 р. папа Лев XIII доручив єзуїтам реформу об’єднаних
василіян83.
XXV. Станіславівська єпархія та Львівський синод
У 1885 р. відбувся поділ митрополичої єпархії, оскільки вона
була завеликою (нараховувала 1167 парохій), і в такий спосіб
постала ще одна єпархія — Станіславівська84.
З утворенням третьої єпархії з’явилося достатнє число
єпископів, щоб організовувати провінційний синод. Вже в листі,
надісланому до Риму 5 грудня 1888 р., митрополит Сильвестр
Сембратович писав, що «оскільки наша ієрархія поширилась на
^ЛЕНЦИК В, Участь духомнстаа у відродженню Галичини // Intrepido Pastcri.
DPR. - Romae, 1951. - T. 1 - C. 397-398.
DPR. - T. Z - C. 160-187.

один єпископат, з’явилась можливість скликати синод»85. Синод
був відкритий 27 вересня 1891 р. у соборі св. Юра у Львові. Він
приніс у життя греко-католиків новий, більш глибокий дух. З
цього часу засновано багато доброчинних організацій, набагато
наполегливіше, аніж раніше, робився наголос на внутрішньому
житті вірних. Греко-Католицька Церква у Галичині користувалася
свободою, хоч і обмеженою, в рамках якої могла розвиватися і
рости. Цей фактор позитивно впливав і на інші сфери
суспільного життя в Галичині.

Владика у повноті свого архиєрейства
(колегіальність, разом з іншими владиками)
Фрагмент з ікони «Страшний Суд*. ХУ-Хуі ст., п<
церкви Різдва Богородиці села Мшанець, Львівської
зберігається в Національному музеї у Львові.

РОЗДІЛ І
СИНОДИ КИЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В ПЕРІОД ПІДГОТОВКИ ТА
УКЛАДЕННЯ УНЯ З РИМСЬКИМ ПРЕСТОЛОМ

У цьому розділі розглянемо події, котрі будемо аналізувати
через призму канонічних актів, щоб таким чином окреслити
юридичні повноваження єпископа об’єднаної Київської Церкви.
Йдеться про всецерковні провінційні та навіть єпархіальні
синоди1 Руської Церкви. Досліджуваний період охоплює час під
готовки до офіційного проголошення унії Київської митрополії з
Римом, період приєднання — досить довготривалий процес,
протягом якого ця Церква, ймовірно, змогла окреслити свій
окремий юридичний статус.
Почнемо зі синодального досвіду, оскільки досить складно
вести мову про владу єпископа, суверенного голову своєї Церкви,
який користується широкою місцевою автономією, не наголо
шуючи на тому, що він структурно пов’язаний з колегіальною
організацією. Колегія, зі свого боку, регулює повноваження
єпископа, доводячи їх до відома зо посередництвом першого між
єпископами — Голови Синоду.
Простежимо також колегіальну дію уряду об’єднаної Київської
Церкви в період від кінця XVI ст. до кінця XIX ст., одночасно
аналізуючи матеріали 20-ти синодів даної епохи. Синоди ці не
всі однакової юридичної ваги2, однак їхня цінність у тому, що
кожний з них вводить у церковне законодавство нові елементи, а
це дає змогу окреслити юридичні повноваження єпископа. Щодо

- и внутрішніми дрібними справами). Синоди,
....
літургії, тобто Церкви у цілісності,
ці між термінами «синод» і «собор». В них не
шукати юридичного визначення «типу зібрання», який вони не приносить; пор. Хри-
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Інших синодів3, то у випадку, якщо вони не торкаються нашої
теми або не залишили за собою жодного документального сліду,
ми не беремо їх до уваги.
Для детальнішого аналізу досліджуваних нами синодів вико
ристаємо квестіонарій з дев’ять питань, на які намагатимемось
дати вичерпну відповідь. Цими питаннями є:
1. Тип засідання в канонічному плані.
2. Дата й місце синоду.
3. Ким скликаний синод?
4. Хто головував на синоді?
5. Хто брав участь у синоді?
6. З якою метою відбувся синод?
7. Які рішення ухвалив синод та до яких наслідків вони
призвели?
8. Ким був підтверджений синод і в який спосіб?
9. Видання актів синоду та їх варіанти.

П. Синоди4 об’єднано! Київсько! Церкви
1.
Белзькнй синод 1590 р.
1. Канонічно це між’єпархіальне єпископське засідання.
2. Синод відбувся в м. Белзі Холмсько! єпархії на початку
1590 р5
У 1589 р., на своєму зворотньому шляху з Москви, Кон
стантинопольський патріарх Єремія II (1572-1578, 1580-1584, 15891595) скликав декілька синодів Київської Церкви. На одному з
них (відбувся у Бересті 6 серпня 1589 р.) було вирішено
збиратися щороку на початку літа на синод під головуванням
митрополита. Не відомо остаточно, хто ініціював цей синод. Деякі
автори зазначають, що наступного року митрополит Київський,
Галицький та усієї Руси Михайло Рагоза (1588-1599) проголосив
синод у Белзі. Після чого змінив думку і переніс синод до
Берестя. Але в будь-якому разі у Белзі відбувся збір єпископів.
Е. Ліковський припускає, що Кирило Терлецький скликав цей
збір перед Берестейським синодом для обговорення унії з Римом.
Грушевський, натомість, переконаний, що ініціатива синоду
надійшла від Львівського єпископа Ґедеона Балабана, який, на
Його думку, був піонером унійних змагань6. Нарешті, А. Великий
переконаний, що синод відбувся за наказом Константинополь
ського патріарха7. Хто був фізичним ініціатором Белзького
зібрання, не можна сказати з певністю. У меморандумі,
складеному в 1589 р. о. Антонієм Поссевіно8, говориться, що
ініціатива унії Київської Церкви з Римом з'явилась 1589 р. на
одному з синодів, організованих Константинопольським патріар
хом, 4на що патріарх відповів, що думка ця є найсвятішою, і що
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8 Ди».: ГРУШЕВСЬКИЙ, Культурно-національний рух но Україні «
/ Вид. 2. - Киї«, 1919. - С. 138; ГРУШЕВСЬКИЙ. Історія. - Т. 5. - С
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щасливі мають уважатися ті, яким не заборонено П виконати (...),
чим майже прямо не навчив русинів, щоб не переставали дбати
за своє спасіння, і на основі цієї настанови почала дозрівати
рада...»9. Однак постає питання, чи було законним зібрання в
Белзі після того, як митрополит відкликав синод. За давніми
канонами знаємо, що — ні10. Тому, виходячи з наявних
відомостей, даний синод не був авторизований.
4. Очолював синод Кирило Терлецький, екзарх Константино
польського патріарха у Київській митрополії, єпископ Луцький і
Острозький (1585-1579).
5. Крім Терлецького, у синоді брали участь: Ґедеон Балабан,
єпископ Львівський і Кам’янець-Подільський (1566-1607), Леонтій
Пельчицький, єпископ Пінський і Турівський (1586-1595), Діонісій
Збіруйський, єпископ Холмський і Белзький (1586-1597).
6. Чотири єпископи (Терлецький, Балабан, Пельчицький,
Збіруйський) зібралися у Белзі, щоб обговорити кризову ситуацію
у своїй Церкві й шукати виходу з неї. М. Грушевський, на основі
пізнішого листа єпископа Збіруйського, класифікує збір як такий,
що стоїть в опозиції до митрополита11.
7. Чотири єпископи уклали текст унії з Римом. Цей документ
підписаний у Бересті 24 червня 1590 р., де владики сподівалися
зібрати інші підписи під цим актом. Єпископу Терлецькому було
доручено представити лист королю, що він зробив лише після си
ноду в Бересті 1591 р.
8. Синод апробований наступним зібранням єпископів у Бе
ресті 20 червня 1590 р.
9. Акти синоду опубліковані мовою оригіналу (польською)12 і в
українському перекладі13.

Синоди Київськоої Церк
2.
Берестейський синод 1590 р.
1. Канонічно це всецерковний синод.
2. Синод відбувся у місті Бересті-Литовському 20 червня (за
старим стилем) 1590 р.14
3. Синод 1590 р. скликаний митрополитом Михайлом Рагозою
у Бересті. Згідно з рішенням синоду від 6 серпня 1589 р., вимага
лося скликати синод щороку.
4. Очолював синод митрополит Михайло Рагоза.
5. Окрім митрополита, у синоді брали участь: Мелетій
Хребтович, єпископ Володимирський і Берестейський, прототроній, Київський архимандрит; Кирило Терлецький, Константи
нопольський екзарх у Київській митрополії, єпископ Луцький і
Острозький; Леонтій Пельчицький, єпископ Пінський і Турівський; Діонісій Збіруйський, єпископ Холмський і Белзький;
Ґедеон Балабан, єпископ Львівський і Кам’янець-Подільський.
Архиєпископ Полоцький Атаназій Терлецький (1588-1590) та
єпископ Перемиський Арсеній Брилинський (1581-1591) не брали
участі в синоді через свій похилий вік. Серед мирян знаходимо
лише ім’я каштеляна15 Іпатія Потія. Були присутні також
архимандрити та представники ставропігійських братств16 Львова
І Вільна, імена яких невідомі.
6. Синод скликаний для обговорення кризової ситуації в
Київській митрополії, особливо питання про переслідування
Церкви, брак дисципліни серед духовенства і мирян.
7. Синод вирішив надалі збиратися щороку єпископам
24 червня, щоб зміцнити канонічний порядок у митрополії та
мати змогу взаємно обговорювати важливі питання, що
стосуються Церкви, шкіл, лікарень, навчання вірних. Було
встановлено, що відсутні без поважних причин владики мусять
сплатити штраф. Вирішено заборонити мирянам володіти
монастирями; та що п’ятниця не святковий день, а робочий і
постний. Домовлено не втручатися в справи інших єпархій, не
виконувати ніяких обов’язків поза своєю канонічною територією,
не висвячувати священиків для інших, не надавати антимінсів17,
не приймати священиків без листа про звільнення з іншої
єпархії. Крім того, синод підтвердив рішення, ухвалені єпископами
14 ОЕ СЬЕІІСа СопсіШ. - Т. І. - С. 69; ГРУШЕВСЬКИЙ. Історія. - Т. 5.
- С. 565-570; ЛІКОВСЬКИа Умі*. - С. 87-88; ЛОТОЦЬКИЙ. - С. 115; САВИЦЬКИЙ.
- С. 307-309; ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1. - С. 204-205; ХОМА Киіссько митрополія.
16 Ди».: Смтик.
17 Ди».: Ситіс.

Київської Церк
3.
Берестейський синод 1591 р.
1. Канонічно це був всецерковний синод.
2. Синод відбувся у Бересті-Литовському між 18 і 26 жовтня
(за старим стилем) 1591 р.21 Причина запізнілого скликання си
ноду (який, за рішенням Берестейського синоду 1590 р., мав
відбуватися щороку 24 червня) невідома Савицький уважає, що
саме Адам Потій попросив митрополита відкласти синод до осені.
Це можна пояснити бажанням обговорити справу унії на синоді,
та очікуванням допомогуи від латинського єпископа з Луцька,
Мацєйовського (1591-1600), який перебував у Римі22.
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою.
4. Очолював синод митрополит Михайло Рагоза.
5. У синоді брали участь: Михайло Рагоза, архиепископ,
митрополит Київський, Галицький і всієї Руси; Мелетій Хребтович, єпископ Володимирський і Берестейський, прототроній,
Київський архимандрит; Кирило Терлецький, екзарх Київської
митрополії, єпископ Луцький і Острозький; Ґедеон Балабан,
єпископ Львівський і Кам'янець-Подільський23; Леонтій Пельчицький, єпископ Пінський і Турівський; Діонісій Збіруйський,
єпископ Холмський і Белзький. Архиепископ Полоцький Атаназій
Терлецький не брав участі в синоді через похилий вік.
З 20 червня з’явився новий єпископ Михайло Копистинський,
номінований для Перемишля. Учасниками синоду були також
архимандрити, представники духовенства, речники ставропігій
ських братств, миряни, імена яких, крім Адама Потія, невідомі.
6. Синод скликаний для ревізії документів і привілеїв кожного
єпископа. Зібрання мало також вирішити, де зберігати ці доку
менти; представити скарги єпископів на світську владу, яка
постійно втручалася в релігійні справи, особливо щодо права
патронату24*; розв'язати суперечку між єпископом Львівським і
Кам’янець- Подільським Гедеоном Балабаном та Ставропігійським
братством цього ж міста.
7. Синод вирішив, що єпископи повинні вибиратися ..пше на
елекційних синодах, з наступною номінацією королем; парохи
мають бути вибрані в парохії, а потім потверджені місцевим
ієрархом; що кандидати на єпископа можуть вибиратися з числа
21 ЖУКОВИЧЬ, Брветскій Соборі, 1591. - С 46.
22 САВИЦЬКИЙ. - С. 361. Пор.: ЦЕ СІ-ЕЛСй СопсіІФг. - Т. 1. - С. 70:
ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія. - Т. 5. - С. 570; ЛІКОВСЬКИЙ. Унія. - С. 90-91;
ЛОТОЦЬКИЙ. - С. 115; САВИЦЬКИЙ. - С. 361-362; ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1.
- С. 205-207; ХОМА Кииська митрополія. - С. 70-71; ЖУКОВИЧЬ, Брестскій Соборъ
1591. - С. <5-71.
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духовенства; серед єпископських кандидатів шляхетського по
ходження звичайно треба віддавати перевагу вдівцям і неодру
женим, людям побожних і з високою моральністю. Ціля низка
рішень стосується церковної організації і адміністрації цілої
митрополії та окремих єпархій, парохій, монастирів. Синод вва
жався найвищим органом влади автокефальної Церкви25. Таким
чином, було визначено, що патріарші рішення щодо судових справ,
доки їх не перегляне синод, є недійсними. Синод запропонував
уважати його рішення після відповідного потвердження світською
владою, державними законодавчими актами. Судовою функцією
всецерковного синоду мав бути обов’язок апеляції в церковних
судових справах. Митрополитові було доручено представити
скарги єпископів королю. Синод намагався виробити правила
стосунків між місцевим ієрархом і братствами. Ставропігійські
братства канонічно залежали від патріарха, а неставропігійські
підпорядковувалися місцевому єпископові. Суперечка львівського
владики була розв’язана на користь братства У 6, 7, 9, 13, 14 і 19
своїх ухвалах синод обговорив питання про церковне навчання,
друкування церковних книг, видавничі плани братських шкіл, Свя
ті Тайни й обряди. Ліковський і Де Клерк уважають, що єписко
пи не приховували своїх унійних намірів, про які стало відомо
раніше. Єпископ Терлецький представив королю лист з Белза
саме після цього синоду. Синод також вирішив не засідати
наступного року, а зібратися лише 24 червня (за старим стилем)
1593 р.
8. Доказів про підтвердження рішень синоду з боку якогось
іншого авторитету немає.
9. Протокол та інші документи синоду 1590 р. опубліковані26.

26 ЖУКОВИЧЬ. Брестскій Соборі\1591. - С. 65-71; МСБ. - Т. І. - С. 317-321.
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4.
Берестейський синод 1593 р.
1. Канонічно це провінційний синод.
2. Синод відбувся у Бересті-Литовському 24 червня (за старим
стилем) 1593 р.27
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою.
4. Синод очолював митрополит Михайло Рагоза.
5. У синоді брали участь: Михайло Рагоза, архиепископ,
митрополит Київський, Галицький і всієї Руси; Іпатій Потій,
новий єпископ Володимирський і Берестейський, прототроній
(1593-1613); Кирило Терлецький, єпископ Луцький і Острозький;
Леонтій Пельчицький, єпископ Пінський і Турівський; Діонісій
Збіруйський, єпископ Холмський і Белзький. Крім того, були
присутні архимандрити, представники духовенства та двох ставро
пігійських братств, миряни, імена яких невідомі.
6. Синод мав обговорити справу про конфлікт між єпископом
Ґедеоном Балабаном та Львівським і Рогатинським братствами.
Митрополит закликав владику Балабана, щоб той виступив із
захистом проти висунутих йому обвинувачень28. Напередодні
синоду князь Острозький надіслав план унії зі семи пунктів з
пропозицією його обговорити на синоді29, але, як видається, на
синоді цей план не розглядався.
7. Згідно з Ліковським, єпископи не обговорювали питання
унії з Римом. Балабан не з’явився на синод. Він заперечував
привілеї братств, надані Константинопольським патріархом, але
єпископи всеж ухвалили рішення на користь братства. Ґедеон
Балабан був усунений з єпархії та відлучений від сопричастя
27 червня (за старим стилем)30 і викликаний у митрополичий суд
на 18 жовтня31. Михайло Рагоза звернувся також до короля, щоб
винести цю справу на генеральний сейм32.
8. Факт підтвердження рішень синоду з боку якогось іншого
авторитету не доведений.
9. Збереглися листи митрополита, в яких згадується про

27 йЕ СЬЕЯСО, Сопсіїел. - т. І. - С. 70; ЛІКОВСЬКИЙ. Унія. - С. 95;
ЛОТОЦЬКИЙ. - С. 115; САВИЦЬКИЙ. - С. 368-370; ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1.
- С. 207; ХОМА. Кийсько митрополія. - С. 72-73.

31 МСБ. - Т. 1. - С. 476-479.
33 Пор.: Ш1В. - С. 23-24; МСБ. - Т. 1. - С. 458-464, 475-481.
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5.
Берестейський синод 1594 р. (І)
1. Канонічно це єпархіальний синод.
2. Надзвичайний синод Володимирсько-Берестейської єпархії
відбувся у Бересті-Литовському 28 січня 1594 р. за старим
стилем. Звичайно такі синоди відбувалися в першу неділю
Великого Посту, Неділю Православ’я34.
3. Синод скликаний владикою Іпатієм Потієм.
4. Очолював синод Іпатій Потій.
5. У синоді брали участь: Іпатій Потій, священики та миряни.
6. В єпархії поширилась практика розводів, які давали
«протопресвітери і пресвітери».
7. Синод заборонив і осудив знадану практику та визнав право
давати розлучення лише єпископам «з крилосом і крилошанами»:
порушникам синодального рішення загрожувало церковне відлу
чення від сопричастя з позбавленням священичого сану. Це рі
шення було оголошене «всім християнам».
8. Доказів про підтвердження рішень синоду з боку якогось
іншого авторитету немає.
9. Акти синоду опубліковані35.

Ди».: ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т.
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6.
Берестейський синод 1594 р. (П)
1. Канонічно це провінційний синод.
2. Синод відбувся у Бересті-Литовському 24 червня 1594 р. за
старим стилем36.
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою37.
4. Синод очолював митрополит Михайло Рагоза.
5. У синоді брали участь: митрополит Михайло Рагоза; Іпатій
Потій, місцевий єпископ; Кирило Терлецький, екзарх та єпископ
Луцький і Острозький. Інші єпископи від’їхали в Сокаль, оскільки
закон забороняв великі зібрання в часі відсутності короля на
території держави. Король Жигимонт III перебував тоді в Швеції.
Крім того були присутні Климент Гординський, архимандрит
Городоцький, Іедеон Брольницький, архимандрит Лавришівський,
протопресвітери та інші представники духовенства. Від мирян
були речниками братств Берестейського, Більського, Віденського,
Городецького, Красноставського, Львівського і «багатьох інших».
6. Мета синоду — широко задовільнити «потреби тих, що на
лежать до Христової Церкви». Необхідно було також вирішити
суперечку між єпископом Львівським і Кам’янець-Подільським
Ґедеоном Балабаном та Львівським і Рогатинським братствами,
апробувати проекти статутів братств38.
7. Синод, не маючи змоги обговорювати такі питання у
відсутності короля39, розв’язав лише справи правосуддя. Зокрема
вжили заходів для вирішення справи Балабана за відсутності
підсудного. Синод апробував проекти братських статутів*0, а також
статут Львівського братства41 і засудив Балабана до «усунення з
катедри», понижуючи його до «простого монаха». Єпископ Ґедеон
Балабан подав апеляцію до короля Жигимонта III, мотивуючи
недійсність присуду фактом, що існувала заборона проводити
синоди за відсутності короля в країні42. Крім того, синод розгля
нув інші внутрішні справи Церкви, зокрема братств, шкіл і дру
карень. Єпископ Терлецький від’їхав напередодні скликання си
ноду, тому його підпису немає під рішеннями синоду. В одному з

і. Див.: КЛМШБетЦ. 3 ЛИТОВСЬКИЙ. Ум*. - С. 96.
1 ХОМА. Київська митрополія. - С.
2 ЛЮЗР. - Ч 1. - Т. 1. С. 436-4-

документів у відповідь на обвинувачення Балабана він заперечує,
що такий синод відбувся43.
8. Доказів про підтвердження рішень синоду з боку якогось
іншого авторитету немає.
9. Акти синоду опубліковані44.
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7. Сокальський синод 1594 р.
1. Канонічно це провінційне єпископське зібрання.
2. Зібрання єпископів відбулося 27 червня 1594 р. за старим
3. Синод скликаний екзархом Кирилом Терлецьким4546.
4. Синод, можливо, очолював Кирило Терлецький.
5. У зібранні взяли участь єпископи — прихильники унії Київ
ської Церкви з Римом. Кирило Терлецький, Михайло Копистинський, Діонісій Збіруйський, Ґедеон Балабан були між тими, які
залишили Берестейський синод і зібралися в Сокалі47.
6. Зібрання відбулося з метою обговорення справи унії з
Римом і укладення протестації проти митрополита48.
7. Єпископи написали листа до митрополита Рагози із
закликом таки дійти згоди з Балабаном, наголошуючи на спіль
них діях єпископів; поновили акти Белзького і Берестейського
синодів 1590 р., підготували унійні декларації та доручили
Терлецькому зібрати підписи інших владик49. Крім того, видали
т. зв. «Сокальські артикули» — умови для укладання унії, які
потім були представлені королеві. Документ написаний у
Новгородку в грудні 1594 р.
8. Доказів про наявність підтвердження рішень синоду з боку
якогось іншого авторитету немає.
9. 4Сокальські артикули» є т. зв. «Новгородоцькими артикула
ми місяця грудня 1594 р.» у первісному варіанті50.

45 HARASIEWICZ. - С. 172; ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія. - Т. 5. - С. 575;
САВИЦЬКИЙ. - С. 424; ХОМА, Київська митрополія. - С. 73-74; ЖУКОВИЧЪ П. Н,
Сейм. б. - С. 113. - )* 246; на основі автографів Балабана, Копистинського, Збіруйського
- Т. XIX. - С. 366 (в Сокалі.). Інші вважають, що аібрання відбулася в кінці 1594 р.
Пор.: МАКАРИЙ. История. - Санкт-Петербургъ, 1879. - Т. 9. - С. 553; Ісаїв П.,
Історія Пврвмиського епископство східного обряду. - Філадельфія, 1970. - С. 15;
ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1. - С. 255-256, 264.
46 МАКАРИЙ, История - Т. 9. - С. 553.
47 САВИЦЬКИЙ. - С. 424; ХОМА Київська митрополія. - С. 73.
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8.
Берестейський синод 1594 р. (Ш)
1. Канонічно це провінційний судовий надзвичайний синод51.
2. Синод відбувся 28 вересня (за старим стилем) 1594 р. у
Бересті.
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою.
4. Зібрання очолював митрополит Михайло Рагоза.
5. У синоді, крім митрополита, взяли участь: єпископи Кирило
Терлецький та Іпатій Потій, «побожні архимандрити, ігумени,
протопресвітери і побожні священики і все духовенство».
6. Необхідно було розв’язати суперечку між єпископом Львів
ським і Кам’янець-Подільським Ґедеоном Балабаном та Львів
ським та Рогатинським братствами.
7. Документом, виданим у Новгородку, синод підтвердив попе
редні рішення Берестейського синоду від 1 липня (за старим
стилем) 1594 р. про усунення єпископа Балабана із Львівсько!
катедри. Балабан подав апеляцію до світського суду, і в лютому
1596 р. митрополит Рагоза повернув йому єпископські повно
важення52.
8. Доказів про наявність підтвердження рішень синоду з боку
якогось іншого авторитету немає.
9. Акти синоду опубліковані53.

51 Див.: ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1. - С. 208.
52 ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1. - С. 208. Синод подав петицію до короля, прохаючи
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9.
Торчинський синод 1594 р.
1. Канонічно це був провінційний синод. Він відбувся,
незважаючи на польську конституцію, яка забороняла будь-які
збори в часі відсутності короля.
2. Синод засідав у Торчині з 2 до 4 грудня (за старим стилем)
1594 р «
3. Невідомо, хто скликав синод.
4. Не встановлено, хто очолював синод.
5. Згідно з А. Великим, у синоді брали участь всі ті владики,
котрі підписали акт про унію з Римом, обговорюваний на цьому
синоді: Михайло Рагоза, архиєпископ, митрополит Київський,
Галицький і всієї Руси; Іпатій Потій, новий єпископ Володимирський і Берестейський, прототроній; Кирило Терлецький,
екзарх, єпископ Луцький і Острозький; Григорій, номінований
єпископом Полоцьким і Вітебським; Леонтій Пельчицький,
єпископ Пінський і Турівський; Діонісій Збіруйський, єпископ
Холмський і Белзький; Йона Гоголь, Кобринський архимандрит з
церкви Спасителя, номінований єпископ Пінський і Турівський.
Серед тих, хто підписав унійний документ, бракувало
Копистинського й Балабана55. Згідно з Ліковським і Савицьким, у
цьому зібранні брали участь Кирило Терлецький, прототроній, І.
Потій, єпископ Володимирський і Берестейський та Бернард Мацєйовський, латинський єпископ Луцька (1591-1600)58. Унійна
декларація була підписана іншими владиками лише у вересні
1595 р., для П наступного представлення папі Климентієві VIII57.
6. Синод мав обговорити питання унії з Римом.
7. Єпископи підготували документ виразно унійного характеру.
А. Великий, однак, визнає, що документ підготували Потій, Тер
лецький і Мацєйовський слов’янською мовою; спочатку його
підписали Потій і Терлецький, а потім митрополит та інші58. У
Торчині був укладений текст польською мовою в трьох примір
никах, для трьох редакторів. Після цього текст перекладено
нунцієм на латинську мову. Торчинський документ — це
важливий крок до укладення унії з Римською Церквою. Були
також підготовлені чорнові варіанти «умов для унії» в першій
половині 1595 р.
5І ВЕЛИКИЙ, Літопис.
- С. 70-71; ЛІКОВСЬКИЙ,
55 ВЕЛИКИЙ, Літопис.
58 ЛІКОВСЬКИЙ, Унія.
Бернард Мацєйовський, крій т
57 ЦЕ СЬЕІ?Са Сопсіїи
58 ВЕЛИКИЙ, Літопис. -

- С. 37-«. Пор.: йЕ СЬЕВСО, Сопсіївз. - Т. 1.
8; САВИЦЬКИЙ. - С. «5. У ШШ. - С. 526,
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8. Умови для унії Київської Церкви з Римом не були прийняті
папою Климентом VIII в апостольській конституції «Magnus
Dominus et laudabilis nimis* 24 грудня 1595 p.59
9. Акти синоду опубліковані латинською мовою60, старо
слов’янською61 та в українському перекладі62.
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10.
Львівський синод 1595 р.
1. Канонічно це єпархіальний синод.
2. Синод відбувся у Львові 28 січня (за старим стилем)
1595 р.63
3. Синод скликаний єпископом Львівським і Кам'янецьПодільським Ґедеоном Балабаном.
4. Зібрання очолював Ґедеон Балабан.
5. У синоді брали участь сорок архимандритів, ігуменів та
світських священиків. Були присутні також визначні гості, як,
наприклад: Білгородський митрополит Лука та Паїсій, єпископ
Вікару64, а також архимандрит Київського печерського монастиря
Никифор Тур та Супрасльський архимандрит Іларіон Масалсьий65. Представники братств та мирян не згадуються66.
6. Синод скликаний для обговорення унії з Римом.
7. На зібранні розглядалися негативні наслідки розколу Церкви,
після чого єпископи зобов’язалися порвати з Константинополь
ським патріархом67. Синод звернувся до митрополита і єпископів
із закликом йти за його прикладом68 і якнайшвидше укласти
унію69.
8. Доказів підтвердження рішень синоду з боку якогось іншого
авторитету немає.
9. Акти синоду були видруковані старослов’янською мовою70.

63 д», С CLERCQ, ConciUs. - T. 1. - С. 70-71; ГРУШЕВСЬКИЙ.
- Т. 5. - с : 1-581; ЛІКОВСЬКИЙ. Унія. - С. 10ft PALLAZIN1 Р-, СопсШо
(isse^ // DC. Rom*. 1966. - Т. 4; ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1. - С. 265.
66 ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. І. - С. 265.
67 Де Клерк і Палацціні пишуть що Балабан зібрав єпархіальний синод з
просити «відірватись від Московського патріарха» та прийняти Папу як духовного
68 ЛІКОВСЬКИЙ. Уия. - С. 100.
69 ВЛАСОВСЬКИЙ. - Т. 1. - С. 265.
70 DUB. - С. 43-44.
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11.
Кобрннськнй синод 1595 р.
1. Канонічно це єпархіальне єпископське зібрання.
2. Воно відбулося в Кобрині 17-20 травня 1595 р. за старим
стилем71.
3. Синод мав відбутися як зустріч з митрополитом на прохання
Потія72 і за благословенням митрополита73.
4. Зібрання відбулося за участю лише двох єпископів.
5. Були присутні єпископи Іпатій Потій і Кирило Терлецький,
однак сам митрополит не з’явився.
6. Зібрання скликане для обговорення унії Київської Церкви з
Римом та з’ясування позиції митрополита в цьому питанні.
7. Два єпископи очікували три дні на приїзд митрополита й
написали йому листа, в якому дорікали за те, що не прибув на
зустріч, яку сам призначив74.
8. Не було потреби підтверджувати рішення цього зібрання.
9. Збереглися два листи з інформацією про синод75.

САВИЦЬКИЙ. - С. 42-4
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12.
Берестейський синод 1595 р.
1. Коялович вважає, що це не був «відкритий» синод, а ли
шень остаточні переговори Потія та Терлецького з єпископами76.
Згідно з Де Клерком, йдеться про єпископську конференцію. Ми
це визначаємо всецерковним синодом, оскільки єпископи, скли
кані митрополитом, прийняли конкретні і навіть історично важли
ві рішення.
2. Синод відбувся 12 червня 1595 р. за старим стилем у Бе
ресті-Литовському77. Можливо, синод тривав декілька днів і всі
єпископи прибули до Береста лише наприкінці його засідань78.
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою79.
4. Зібрання очолював митрополит Михайло Рагоза.
5. Крім митрополита Рагози, в синоді брали участь: Іпатій
Потій, Кирило Терлецький, Ґедеон Балабан, Михайло Копистинський, Григорій Заборовський, номінований архиепископом По
лоцьким і Вітебським80, Діонісій Збіруйський, Леонтій Пельчицький, єпископ Пінський і Турівський, Йона Гоголь, архимандрит
церкви Спасителя з Кобрина81.
6. Метою синоду була підготовка до унії.
7. Єпископи вирішили вислати Потія та Терлецького до Риму.
Написали листа до папи Климента VIII, датованого 12 червня,
латинською, старослов’янською та польською мовами82. У цьому
листі синодальні отці виклали свої декларацію й заяву про унію,
дали завдання двом посланцям провадити переговори з Римом
відносно умов унії, виголосити від їхнього імені Символ віри та
акт підпорядкування Римському Архиєреєві.
Крім того, єпископи остаточно уклали т. зв. «Артикули для
унії», датовані 1 червня. Однак цей документ підписали не всі
владики. «Артикули для унії» засвідчили Михайло Рагоза, Іпатій
Потій, Кирило Терлецький, Діонісій Збіруйський, Леонтій Пель76 КОЯЛОВИЧЬ. - № 351.
77 САВИЦЬКИЙ. - С. 428.
78 Див.: DE CLERCQ, ConciUs. - Т. 1. - С. 71-76; ГРУШЕВСЬКИЙ, Історія.
- С. 584-589; ЛІКОВСЬКИЙ, Унія. - С. 103-104; ЛОТОЦЬКИЙ. - С. 115;
САВИЦЬКИЙ. - С. 428-429; ВЕЛИКИЙ, Літопис. - Т. 4. - С. 42-66; КОЯЛОВИЧЬ.
- С. 301; AMMANN А, Der Aufenthalt der ruthenlschenBiechöfe Hypathiuj Pociei und
Clrtltui Terleckl In Rom im Daember und Januar 1595-1596 // Оптика chrisäano periodica.
- Roma, 1945. - T. XI. - C. 111.
79 САВИЦЬКИЙ. - C. 428.
- M
/іГ’загороаський (ГРУШЕВСЬКИЙ,
Історія. - T. 5. - С. 585; САВИЦЬКИЙ. - С. 428).
82 МАКАРИЙ, История. - T. 9. - С. 578; КОЯЛОВИЧЬ. - С. 300. - № 335;
САВИЦЬКИЙ. - С. 428 уважають що, можливо, листа написано вже після синоду.
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чицький, Йона Гоголь, архимандрит церкви Спасителя з Кобрина
та номінований єпископ Пінський і Турівський. Бракує підписів
Копистинського, Балабана та Григорія, номінованого архиепископа
Полоцького і Вітебського.
На синоді ухвалено вимоги єпископів щодо багатьох питань в
«Артикулах для унії», які треба вважати доктринальною та юри
дичною, покищо не скодифікованою, основою унії Київської
Церкви з Римською Церквою.
Щодо догматичних питань. Відносно походження Святого Духа
єпископи приймають рішення Флорентійського собору, що обидва
тлумачення мають ту саму силу. На питання про чистилище
єпископи не відповіли.
Щодо обрядових питань. Увесь божественний культ повинен
відправлятися за традицією й звичаями Східної Церкви та
слов'янською мовою. Причастя мусить бути під двома видами.
Тайна Хрещення та П форма залишаються незмінними.
Духовенство може обиратися з-поміж одружених мирян.
Об’єднаним християнам грецького обряду ні світський авторитет,
ні релігійний не може заборонити проводити обряди за власними
звичаями. Відкидається примус відносно процесії «Христового
Тіла» та «Благословення Вогню».
Щодо еклезіологічних питань. Не треба звертатися до Риму для
обрання єпископів. Лише для митрополита необхідно отримати
підтвердження з Римського апостольського престолу. Братства
можуть діяти й надалі, але виключно під владою місцевого
ієрарха. Монастирі та їхні монахи повинні бути під юрисдикцією
місцевого єпископа.
Щодо світських питань. Мусить існувати рівність у правах і
привілеях з латинською ієрархією. Єпископи повинні мати місце
в Сенаті й бути представлені в мішаних трибуналах. Світська
влада не може втручатися в справи Церкви. Церква має право на
заснування власних шкіл.
Щодо міжобрядових питань. Маєтки, забрані латинниками,
мають бути повернені. Церковна власність Київської Церкви не
може бути передана для вжитку латинникам. Забороняється
приймати членів Київської Церкви в Латинську Церкву. Мішані
шлюби повинні бути дозволеними.
Щодо екуменічних питань. Ієрархія Київської Церкви
усвідомлює, що прийняття партикулярної унії з Римом — це
важкий крок, може, аномальний, безсумнівно тимчасовий, і через
це додає два застереження на майбутнє. Якщо якісь інші одного
дня об’єднуватимуться з Римом, нехай не оскаржують їх, тому що
вони це зробили для християнського миру. Коли будуть нові
переговори про ширшу унію, хочуть, щоб їхня Церква брала

Синоди Київської Церк
участь у цих переговорах відносно того, що стосується церемоній
1 дисципліни (питання обрядові, міжобрядові, канонічноеклезіологічні).
8. Умови унії папа Климентій VIII не прийняв в апостоль
ській конституції «Magnus Dominus et laudabilis nimis» від 23
грудня 1595 p.
9. Документом цього синоду є лист єпископів до папи
Климентія VIII латинською83 та старослов’янською84 мовами.
«Артикули для унії» для папи й короля опубліковані ла
тинською85, польською88 мовами і в українському перекладі87.

79-81; MUH. - Т. 1. - С. 89-91.
«8 (т.6. 21-22).
67-75.
87 ВЕЛИКИЙ,
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13.
Новгородоцький синод 1596 р.
1. Канонічно це судовий провінційний синод.
2. Синод відбувся в Новгородку 27 січня (за старим стилем)
1596 р.
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою88.
4. Зібрання очолював митрополит Михайло Рашза.
5. У синоді брали участь: Михайло Рагоза, архиепископ,
митрополит Київський, Галицький і всієї Руси; Гедеон Балабан,
єпископ Львівський і Кам’янець-Подільський; Герман Загорський
(1595-1598), архиепископ Полоцький, Вітебський і Мстиславський;
чотири архимандрити, шість протопресвітерів і один священик;
мирян не було.
6. Синод мав судовий характер. У його порядок денний
входили наступні питання: засудження Львівського братства;
визначення характеру відносин між братством і Гедеоном
Балабаном, місцевим єпископом; суд над Стефаном Васильо
вичем, званим Зизанієм, за звинуваченням у єресі й непослуху.
7. Зизаній, не з’явившись на суд, був відлучений від
сопричастя, священики Василь і Герасим тимчасово позбавлені
права священнослужити, а миряни екскомуніковані.
8. Немає доказів про підтвердження рішень синоду з боку
якогось іншого авторитету.
9. Документом синоду є вирок осудження вищезгаданих осіб89.

с. бо-бі?Саллсовський.

^ ( ^ ’бв"°МАКАРИй.ВИст^і. ^"т^а - с. ви-

14.
Берестейський синод 1596 р.
1. Канонічно це всецерковний синод.
2. Синод відбувся у місті Бересті-Литовському в церкві
св. Миколая 6-10 жовтня (за старим стилем) 1596 р.90
3. Синод скликаний митрополитом Михайлом Рагозою
21 липня 1596 р.91 на прохання папи Климентія VIII в листі від
7 лютого 1596 р.92 та після дозволу короля Жигимонта III від
29 травня і 14 червня 1596 р.93
4. Синод очолював митрополит Михайло Рагоза.
5. Одночасно у Бересті відбулися два синодальні зібрання:
одне — противників унії, а друге — П прихильників, за участю
митрополита Михайла Рагози, єпископів Іпатія Потія, Кирила
Терлецького, Германа Загорського, Йони Гоголя, Діонісія Збіруйського, Климентія, архимандрита з Брацлава, Гедеона Брольницького, архимандрита з Лавришева, Паїсія, архимандрита з
Мінська, духовенства та мирян. Були присутні також латинський
архиепископ зі Львова, Димитрій Соліковський (1582-1603),
латинські єпископи: з Холма — Станіслав Ґомолінський (15911600) і з Луцька — Бернард Мацєйовський (1591-1600),
представники Римського Архиєрея, та три сенатори — речники
короля. Брали також участь чотири латинські теологи: єзуїти
Петро Скарга, Йосиф Раб, Максим Латерн (отець духівник короля
Стефана Баторія) і Каспар Нагай9*.
6. Синод скликаний для публічної ратифікації унії Київської
митрополії з Римською Церквою та з метою особисто виголосити
Символ Віри в присутності делегатів Римського Архиєрея.
7. Через уповноважених осіб робилися спроби переконати
супротивну сторону прибути на синод, щоб обговорити справу унії
та прийняти П. 9 жовтня був прочитаний урочистий акт унії,
єпископи також виголосили Символ Віри в присутності папських
легатів. 10 жовтня синод відлучив від сопричастя єпископів
Балабана, Копистинського, архимандрита Тура та їх прибічників95.
Складено акт проголошення унії96.

90 Див.: МАКАРИЙ, История. - Т. 9. - С. 652-674; ЛІКОВСЬКИЙ, Унія. - С. 136156; ВЕЛИКИЙ, Літопис - Т. 4. - С. 93-137.
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8. Король Жигимонт III оголосив і потвердив рішення синоду
в універсалі від 15 грудня 1596 р.97 18 січня 1597 р. Климент VIII
привітав учасників синоду98.
9. Акт ратифікації унії, датований 8 жовтня 1596 р., опублі
кований українською99, латинською100 та слов’янською101 мовами.

9 ВЕЛИКИЙ. Літопис. - Т. <. - С. 118-121.
1)1 ЦиВ. - С. 359-362.

15.
Кобринський синод 1626 р.
1- Канонічно це всецерковний синод.
2. Синод відбувся 6 вересня 1626 р. за старим стилем в
Кобрині102
3. 12 березня 1625 р. Урбан VIII наказав Йосифу Вельямину
Рутському, архиепископу, митрополиту Київському, Галицькому і
всієї Руси (1613-1637) проводити тижневий всецерковний синод
кожних чотири роки103. Рутський сповідував екуменічні ідеї й то
му, ввбравши слушний момент для собору з’єднаних і нез'єднаних
з Римом, за згодою короля Жигимонта III вирішив скликати
синод на 6 вересня 1626 р. у місті Кобрині. У зв’язку з цим ко
роль видав універсал 31 березня 1626 р., звернений до єпископів,
духовенства та мирян грецької віри104105.
4. Синод очолював митрополит Йосиф Вельямин Рутський.
5. У синоді, крім митрополита, брали участь: Йоаким
Мороховський, єпископ Володимирський і Берестейський (16131631); Єремія Почаповський, єпископ Луцький і Острозький (16211636); Антоній Селява, архиепископ Полоцький, Вітебський і
Мстиславський (1624-1655); Григорій Михайлович, єпископ
Пінський і Турівський (1626-1832); Лев Кревза, єпископ
Смоленський і Чернігівський (1625-1639), зі своїм духовенством, а
також архимандрити, ігумени, протопресвітери. Православна
шляхта з козаками відмовились брати участь у синоді.
Православні єпископи, непевні своєї позиції, не прибули на
6. Метою синоду було встановлення релігійного миру між
з’єднаними з Римом і нез'єднаними.
7. Не маючи змоги без православних співбратів розв’язати
проблеми поділу в митрополичій Київській Церкві після Бе
рестейських синодів, синодальні отці обговорили питання рефор
ми білого духовенства та справу побудови духовної семінарії106.
8. У Римі дві комісії переглянули й виправили латинську
версію ухвал синоду, надіслану Рутським, яка, однак, не була
оригінальним текстом. Це була цілком відмінна редакція, з іншим
наголосом, ніж синодальна, хоча йшлося про одне й теж. Саме
102 Див.: DE CLERCQ С„ Condlio di Kobryn (13 sett. 1626) Ц DC. - Roma, 1964.
- T. 2; DE CLERCQ, Candles. - T. 1. - C. 86-89; ФЕДОРІВ Ю„ Кобринський Синод
1626 p. // Богосяоеія. - Рим. 1974 - Т. 38. - С. 5-91; KAM1NSKYJ. - С. 129-130;
MUH. - Т. 9-10. - С. 749-759; ЛОТОЦЬКИЙ. - С. 121; РУДОВИЧ - С. 1-37. 196212; SZEGDA. - С. 178-185; ВЕЛИКИЙ. Літопис. - Рим. 1972. - Т. 5. - С. 33-37.
105 РУДОВИЧ. - С. 198.
106 KORSAX. - С. 751.
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цей текст апробований 6 грудня 1629 р. в апостольській кон
ституції «МіІНапив ЕссІеБІае»107.
9.
Збереглися три списки рішень Кобринського синоду: ори
гінал старослов’янською мовою, латинський переклад, зроблений
Рутським і висланий до Риму, який відрізняється від
оригінального тексту108 та список, переглянутий і апробований у
Римі109. Існує декілька видань актів Кобринського синоду110.
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16.
Володимирський синод 1629 р.
1. Канонічно це всецерковний синод.
2. Синод відбувся 9 липня нового стилю 1629 р. у Фалімічах111 коло Володимира112.
3. 29 березня 1629 р. король Жигимонт III надіслав до
митрополита Рутського листа з дозволом на спільний синод
об’єднаних з православними. Рутський скликав його на 28 жовтня
1629 р. Перед цим кожна сторона мала провести власний
підготовчий синод.
4. Синод очолював митрополит Йосиф Вельямин Рутський.
5. У підготовчому синоді об'єднаних брали участь: митрополит,
чотири єпископи, з яких Рафаїл Корсак та інші три вислали
своїх прокураторів113.
6. Зібрання передбачалося відбути як всецерковний синод для
підготовки наступного спільного синоду.
7. Згідно з листом Корсака від 1 лютого 1630 р., єпископи на
цьому синоді мали вирішити:114 1. Хоч «схизматики» не зо
бов’язані з’явитися, всі об’єднані єпископи повинні бути присутні
на синоді. 2. Якщо православні єпископи не прибудуть особисто,
а вишлють натомість депутатів, їх не треба приймати. 3. У
дискусії з грецькими «схизматиками» необхідно послуговуватися
грецькою, латинською та слов'янською мовами. Для цього визна
чено 6 найдостойніших єпископів і 18 визначних отців.
4.
Принести з собою всі грецькі та латинські книжки. 5. Якщо ж
православні не захочуть обговорювати спільні питання, тоді
скликати власний синод. 6. Перед всецерковним синодом про
вести єпархіальні синоди. 7. Взяти зі собою найкращі ризи і й
усе необхідне для Літургії на синоді. 8. Кожна єпархія повинна
молитися в цьому намірі. Майже певно, що синод обговорював
проект порозуміння з православними. Єпископи вирішили прий
няти Святі Тайни, обряди й звичаї Православної Церкви та
верховну владу східних патріархів до поділу Церкви, але за умови,
що: Київський патріарх буде вибраний канонічно, східні патріархи
визнають єдність віри з Римо-Католицькою Церквою, примат
папи і надішлють до Риму синодальні рішення для апробації115.
112 KAMINSKYJ. - С 130-132; KORSAK. - С. 749-759; SZEGDA. - С. 187-189;
ВЕЛИКИЙ. Літопис. - Т. і. - С. 43-44; ХОМА. Київська митрополія. - С. 89-92.
113 KORSAK. - С. 745; LNA. - Rom». 1961. - Т. 5. - С. 32 (Йосиф Вельамин
Рутський. аріиспископ, митрополит Київський, Галицький І всієї Руси (1614-1637), АнтонІЙ
Селява. аріиспископ Полоцький. Вітебський і Мстиславський (1624-1655). Лев Креваа.
єпископ Смоленський і Чернігівський (1625-1639), Рафаїл Корсак, єпископ Галицький,
коад’ютор Київського митрополита (1627-1637)); ЕМ. - Т. 1. - С. 234.
1,5 ХОМА, Київська митрополія. - С. 93; SZEGDA. - С. 188.

8. Даних про якесь підтвердження рішень синоду не виявлено.
9. Один протокол митрополит надіслав нунцієві у Варшаві1 .
Збереглася доповідь нунція у Варшаві Антонія, архиепископа
СелевкіІ, Конгрегації Поширення Віри від 9 серпня 1629 р.117
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17.
Львівський синод 1629 р.
1. Канонічно це зібрання можна визначити як пленарний
синод118.
2. Синод відбувся 28 жовтня 1629 р. у Львові119.
3. 29 березня 1629 р. король Жигимонт III надіслав
митрополитові Рутському листа, даючи згоду на спільний синод
з’єдинених і нез’єдинених120. Рутський його скликав 28 жовтня
1629 р. 4 жовтня 1629 р. Рутський отримав листа від нунція
Сантакроче, в якому заборонялось з’єдиненим єпископам
збиратися на спільний синод з нез’єдиненими121. Дано згоду лише
на приватні розмови.
4. Очолював синод митрополит Йосиф Вельямин Рутський.
5. Були присутні: Йосиф Вельямин Рутський, архиепископ,
митрополит Київський, Галицький і всієї Руси (1614-1637);
Григорій Михайлович, єпископ Пінський і Турівський (1626-1632);
Атаназій Крупецький, єпископ Перемиський (1610-1652)122;
Мелетій Смотрицький, що був архиепископом Полоцьким у
православних (1620-1627), а приєднавшись до унії в 1627 р., став
титулярним архиепископом в Єрополі (1631-1633); Лев Кревза,
єпископ Смоленський і Чернігівський (1625-1639); Іл ля
Морозовський, єпископ Володимирський і Берестейський (16131631); Антоній Селява, архиепископ Полоцький, Вітебський і
Мстиславський (1624-1655); Єремія Почаповський, єпископ
Луцький і Острозький (1621-1636); Рафаїл Корсак, титулярний
єпископ Галицький, коад’ютор Київського митрополита (16271637); князь Олександр Заславський, королівський делегат на
синоді, архимандрити та ігумени123. Від нез’єдинених на синод
прибули князь Пузина, Лаврентій Древінський і монахи з Вільна.

6. Метою синоду було спільне зібрання з нез’єдиненими, щоб
мати змогу вислухати та з’ясувати суть їхніх закидів проти
з’єдинених.
7. Синод не дав практичних результатів, тому що православні
єпископи не з’явилися, а були тільки миряни, через що об’єднані
єпископи за кілька днів також залишили місто. Після того, як
митрополит отримав від нунція лист із забороною проводити
міжцерковний синод, 14 жовтня 1629 р. він зустрівся з єписко
пами Антонієм Селявою, Левом Кревзою та Рафаїлом Корсаком у
Білополі (на Волині). На зібранні вирішили приїхати до Львова,
як було домовлено, але першого ж дня розпустити синод124.
8. 4 жовтня 1629 р. Рутський отримав листа від нунція
Сантакроче, в якому заборонялось з'єдиненим єпископам
збиратися на спільний синод з нез’єдиненими125.
9. Збереглося численне листування протагоністів синоду126.
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18.
Люблінський синод 1680 р.
1. Канонічно це зібрання можна визначити як пленарний
синод.
2. У Любліні засідання відбулися між 24 січня і 3 лютого
1680 р.127
3. Синод був скликаний 9 жовтня 1679 р. польським королем
4. Очолював синод Яків Суша, єпископ Холмський (1652-1685),
номінований головою цього зібрання королем*129.
5. У синоді взяли участь: Кипріян Жоховський, митрополит
Київський, Галицький і всіє! Руси, архиєпископ Полоцький (16741693); Лев Шлюбич-Заленський, прототроній Київського митро
полита, єпископ Володимирський і Берестейський (1679-1708);
Митрофан Друцький-Соколинський, майбутній титулярний єпи
скоп Смоленський (1709-1719); Маркіян Білозор, єпископ Пінсь
кий і Турівський (1667-1697); Іван Малаховський, єпископ Перемиський (1669-1692), кожний з чотирма протоєреями; архимандрит
З православного боку були присутні лише Львівський єпископ
Йосиф Шумлянський (1667-1708); протосинкел МстиславськоІ та
МогилівськоІ єпархії; Іннокентій Винницький, єпископ Перемиський (1680-1691); Ґедеон Четвертинський, єпископ Луцький;
архимандрит з Унева Варлаам Шептицький, інші архимандрити,
17 ігуменів. Були також представники білого духовенства та
мирян130.
6. Синод скликано з метою укладення унії об’єднаних з
православними.
7. 26 січня митрополит Кипріян Жоховський відправив
Літургію, в якій брали участь нез’єдинені, а проповідь виголосив
василіянин Симеон Кипріянович. 29 січня відбулися приватні
розмови; але 3 лютого нез’єдинені залишили засідання,
повідомивши короля, що немає потреби продовжувати переговори
та що з однаковою гідністю мали б шануватися права обох
Церков.

120 ВЕЛИКИЙ, Літопис - Т. 5. - С. 2
129 ША. - Roma. 1969. - Т. 13. - С.
130 ВЕЛИКИЙ, Літопис - Т. 5. - С. 2
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8. З’єдинсні не могли нічого вдіяти, оскільки нунцій у Польщі
Франческо Мартелліо131 (1675-1680) заборонив їм обговорювати з
православними питання віри й догм, дозволивши натомість
укладати унію лише згідно з принципами Флорентійського
собору. Православні заявили, що не будуть вести переговорів без
дозволу Константинопольського патріарха. Наступного дня, після
початку синоду, король надіслав листа з наказом відкласти синод
на 24 червня132, зробивши це з політичних міркувань133.
9. Збереглися акти синоду134, а також листи нунція135 та
єпископів136 з описом Люблінського колоквіуму.
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19.
Замойський синод 1720 р.
1. Канонічно це всецерковний синод.
2. Синод передбачалося скликати у Львові на 26 серпня
1720 р., але він відбувся в м. Замості Холмської єпархії через
епідемію, що вибухнула у Львові137.
3. У лютому 1715 р. Київський митрополит Лев Юшка (16631728, митр, з 1714) попросив у Риму дозволу на проведення
синоду, щоб засудити єресь Филипа та знайти ефективні засоби
для П поборення138. Хоч вчення филипонів не представляло
небезпеки для Київської митрополії, однак воно поширилося тоді
в Росії та серед православних Руси-Украіни. На д ум ку
А. Великого, однією з причин того чому митрополит описав П в
таких тривожних тонах, була потреба якнайшвидше дістати
дозвіл139. Було також запропоновано обговорити інші питання, якот: суперечки про межі єпархій, старшинство в ієрархії, єдність
обряду та надужиття у нових владицтвах. Митрополит не
потребував дозволу на скликання синоду, однак уважав, що
зібрання матиме більший авторитет, коли отримає підтвердження
В 1715 р. Конгрегація Поширення Віри надала нунцієві в
Польщі Єронімові Ґрімальді (1712-1720) повноваження скликати
синод, залишаючи за собою право апробації прийнятих рішень140.
Листом від 20 березня 1716 р. Климентій XI (1649-1721, папа з
1700 р.) призначив нунція головою синоду141. Однак знадобилось
ще декілька років для того, щоб нунцій і єпископи підготували
матеріали наступного синоду та їх попередньо апробували142.
Історик Ю. Пелеш пояснює цю затримку заворушеннями у
Польському королівстві143. 19 липня 1720 р. папа Климентій XI
надіслав ще одного листа до митрополита Юшки та його
єпископів-помічників, переконуючи їх таки скликати синод, щоб
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усунути всі надужиття, які з'явилися в об’єднаній Київській
Церкві, та слухняно виконувати вказівки нунція, їхнього голови144.
4. Очолював синод титулярний єпископ Едеси, апостольський
нунцій у Варшаві Єронім Ґрімальді (1712-1720)145.
5. На Замойському синоді були присутні: Лев Кішка,
архиепископ, митрополит Київський, Галицький і всієї Руси,
єпископ Володимирський і Берестейський, архимандрит
Супрасльсысий; Йосиф Виговський, екзарх всієї Руси, єпископ
Луцький і Острозький; Флоріан Гребницький, архиепископ
Полоцький, єпископ Вітебський, Мстиславський, Орський і
Могилівський; Лаврентій Друцький-Соколинський, титулярний
архиепископ Смоленський; Йосиф Левицький, єпископ Холмський
і Белзький; Атаназій Шептицький, єпископ Львівський,
Галицький і Кам’янець-Подільський; Єронім Устрицький, єпископ
Перемиський, Самбірський і Сяноцький; Теофіл Ґодебський,
номінований єпископ Турівський і Пінський; протоархимандрит
Св. Тройці146 Антоній Завадський, 8 архимандритів, 129 осіб з
числа духовенства як представники протопресвітератів, майже всі
василіяни, 2 мирян — делегати Львівського Ставропігійського
братства — Стефан Лясковський та Іван Чесниковський147.
6. Метою синоду було впорядкувати внутрішнє життя
об’єднаної Київської Церкви й уніфікувати різні канонічні,
літургічні та адміністративні практики148.
7. Після присяги за формою Урбана VIII (додавши «і Сина»)
та виголошення справ, які стосуються власне Латинської Церкви,
лише на третьому засіданні були озвучені власне синодальні
рішення.
Синодальний документ містить три частини: у першій йдеться
про віру, у другій — про Святі Тайни, а в третій — про церковне
управління. Окремі частини поділені на розділи, які, в свою чергу,
складаються з параграфів. Є 19 заголовків. У першому з них,
щодо питань віри, поміщена вставка «і Сина» у Символі Віри;
також у відповідному місці Літургії священики зобов’язувалися

1

- С. о/*ГЬр.^В?[ІАНУСН?*-"сГзіГ °°
148 ВЕЛИКИЙ. Літопис. - Т. 6. - С. ЇМ-105.
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згадувати Римського Архиерея, а далі були осуджені помилки
старовірців. Вставка «і Сина» була запроваджена в 1667 р. на
василіянській капітулі у Вільні149. У третьому розділі як
примітки до Требника150 дано вказівки щодо уділяння Святих
Тайн. Так, наприклад, синод усуває звичай допускати несвідомих
дітей до Святого Причастя через небезпеку зневаження Святих
Тайн151.
Синод говорить про владу східного священика уділяти Тайну
Миропомазання як надзвичайне право. Забороняється теплота152.
Висловлюється побажання, щоб літургійні книги були поновно
видані. Починаючи з четвертого розділу й аж до останнього,
йдеться про грунтовну реформу об’єднаної Київської Церкви.
Передусім, маються на увазі всі церковні ступені та звання, від
митрополита й закінчуючи жіночими монастирями. Для монахів
південних єпархій наказано об’єднатися в згромадження за взірцем
василіян з Литви. Окремий розділ обговорював справу навчання й
семінарії; це питання без сумніву, було одним з найважливіших
для Київської Церкви. Діяла тільки Папська колегія отців
Театинів у Львові, а у Володимирі — щойно заснована
митрополитом семінарія для 6 кандидатів. Богословські школи
Існували при тих василіянських монастирях, де навчалося
принаймні 12 монахів. Довелося чекати ще півстоліття, щоб мати
справжню власну семінарію, яка була відкрита у Львові 1783 р.153
Спосіб, у який були прийняті ці та інші рішення в Замості,
загалом перейнятий західним духом. Часто цитуються відповідні
уступи з рішень Тридентського собору, використовуються й інші
латинські джерела, наприклад Флорентійський декрет для
вірменів, римський Ритуал, св. Августин, однак не згадано
спеціальні булли до об'єднаних Климентія VIII та Павла V.
Відсутні покликання на джереЛа канонічного права та східних
отців154. Таким чином, можна стверджувати, що Замойський
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синод вже більше не може бути, навіть під доктринальним
оглядом, прикладом безперервної тяглості візантійсько-слов’янської
культури. Латинська традиція простежується у мисленні та
підходах до вирішення різних церковних проблем. У латинській
практиці вбачали взірець для цілої Церкви. Тому не треба
дивуватись тому фактові, що синод відбувся під головуванням
латинника.
8. Лише після чотирьох років Рим затвердив рішення синоду у
формі листа «Apostolatus officium» від 19 липня 1724 р.155 З
ініціативи секретаря Конгрегації Тридентського собору Просперо
Ламбертіні (згодом папа Бенедикт XIV (1740-1758)), було додано
застереження, що цими рішеннями не скасовується жодний декрет
попередніх римських архиєреїв, а також соборів, які розглядали
обрядові справи у греків156.
9. Існують різні видання цього синоду157.

Синоди Київськооі Церк
20.
Львівський синод 1891 р.
1. Канонічно це всецерковний синод.
2. Синод відкрито 27 вересня 1891 р. у соборі св. Юра у
Львові15®.
3. Архиепископ-митрополит Галицький, свідомий своїх прав,
попросив лише благословення для синоду, але отримав з Риму
«дозвіл» на його проведення159. Архиєпископ-митрополит Галиць
кий видав декрет про скликання синоду 15 липня за старим сти
лем 1891 р.160
4. Три єпископи, які мали зібратися на синоді, прийняли
«присутність і головування Апостольського посланця» в особі
5. Синод відбувся за участі: голови, Аґостіно Чяска; Сильвестра
Сембратовича, митрополита Галицького, архиепископа Львівського,
єпископа Кам'янець-Подільського; Юліяна Пелеша, єпископа
Перемиського, Самбірського і Сяноцького; Юліяна Куїловича,
і Станіславівського; 155 представників греко-католицького
, протопресвітерів, ігуменів тощо та одного
сеньйора Львівського
6. Єпископи мусили подати на попередню апробацію порядок
денний, спосіб проведення та церемоніал синоду. Конгрегація
Поширення Віри надіслала митрополитові три інструкції для їх
обговорення на синоді: одна про віру, друга про семінарії, а третя
7. Ухвали синоду засвідчують цікаву мішанину цитат і прицерковних візантійських
Альфонс Лігорі,
латинський провінційний синод у Відні 1884 р., св. Тома
Аквінський, Тридентський собор, Замойський синод, папські
конституції та римські рішення XVI1I-XIX ст.
Декрети включають 15 частин, з яких вісім поділені на
(II), посвячені речі (III), публічний культ (IV-VI), церковну

ієрархію (VII), семінарії (VIII), біле священство (IX), монахів
(X), пости (XI), обов’язки щодо померлих (XII), церковні суди
(XIII), синоди (XIV), майно Церкви (XV).
8. Конгрегація Поширення Віри, спонукана Чяскою діяти
швидко, внесла деякі зміни в синодальні акти та апробувала їх
декретом від 1 березня 1895 р.164 20 травня 1895 р. Римський
Лрхиєрей надіслав офіційного листа до єпископів Галичини165
9. Всі акти та декрети синоду видані тогочасною українською
мовою166. Вони ж опубліковані в латинському перекладі167.

Київської Церк
Ш. Загальні підсумки
1. Вступ
На Берестейському синоді 1589 р., де був присутній Констан
тинопольський патріарх, приймається правило, що синоди повинні
скликатися щороку. Після унії з Римом така практика стає
рідкісною через постійну опозицію й пряме втручання польського
короля. Цей термін з ініціативи Урбана VIII був збільшений
Кобринським синодом 1626 р. до чотирьох років. Такою є теорія,
але на практиці неофіційні контакти, поїздки і взаємні відві
дування певною мірою компенсували необхідність офіційних і
урочистих зібрань. Правдоподібно, відбувалися й інші синоди,
відомості про які не дійшли до наших днів. Ми досліджували ті з
них, про які збереглися згадки. Унійний період і період
стабілізації, що наступив за ним, дуже сильно позначилися на
формуванні юридичного характеру інституту єпископа об'єднаної
Київської Церкви. Досліджувані синоди показують, безпосередньо
чи опосередковано168, цю правду про місце єпископа в об’єднаній
Церкві. Синоди, яких ми не взяли до уваги, не засвідчують нічого
протилежного чи нового, лише підтверджують згадану тезу.
2. Сталі елементи
Сталим елементом синодів є бажання відновити порядок в
Київській митрополичій Церкві, свідомість того, що цю мету
можна осягнути тільки в єдності з Римо-Католицькою Церквою
та послідовне прагнення до цього. Східна релігійна традиція
поєднувалася із відчуттям універсальності Церкви, чого можна
досягти виключно під патронатом Римського єпископа.
3. Екуменічна ціль
Екуменізм є також сталим елементом в історії цих синодів.
Хоч це виглядає суперечливо, але тенденція до сталих відносин з
Римським єпископом співіснує із свідомістю про важливість
передання традицій східного християнського життя в поєднанні з
повною єдністю, а це означає — навіть з православ’ям169. З
Іншого боку, бракує однієї генеральної лінії, від якої, зокрема,
відходить Замойський синод. Прогрес не є безперервним. Пошук
внутрішньої і зовнішньої єдності є постійним, але водночас

Розділ І
заплутаним і суперечливіш, у тому числі через залежність від
Римської Церкви. Римський апостольський престіл у багатьох
випадках забороняв спільні синоди з православними братами
іншого відламу Київської Церкви.
4. Пасторальна мета
Помітно, що не всі синоди мають душпастирську ціль, хоч
загалом всі синодальні рішення тою чи іншою мірою впливають
на пасторальне життя Церкви. Душпастирська ціль простежується
в Замості 1720 р. та у Львові 1891 р.
5. Судова ціль
Синод — це найвищий суд Київської Церкви, що має владу
для полагодження внутрішніх і зовнішніх справ Церкви, судить
єпископів та є апеляційним судом. Згідно з Берестейським сино
дом 1591 р., судові справи не можуть скеровуватися до Риму без
попереднього розгляду на синоді. Синод 1591 р. домагався, щоб
його рішення мали примусовий характер, однак без успіху.
6. Відносини синодів з Римом
Спочатку Рим задовільнявся загальною апробацією синодаль
них рішень у Київській Церкві, однак згодом змінив свою
позицію. Дійшло до того, що Рим наказував, хто очолюватиме
синод, змінював рішення та апробував їх як постанови синоду170.
На практиці Київська Церква та П синоди користувалися
обмеженою юрисдикцією, яку визначав Рим. І вже Замойський
синод не виявляв ніякого невдоволення чи комплексу, коли його
брали під опіку, віддаляли від православ’я. Поступово Київська
Церква інтелектуально, духовно інтегрувалася у світ латинського
Заходу. Традиції й спадщина, які різнили одну Церкву від іншої,
зникають.
7.
Періодичність і мета
Згідно з приписами святих канонів, синод повинен відбуватися
у певних визначених проміжках часу. Ця вимога не завжди
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дотримувалась у Київській Церкві, де синоди скликалися за
потребою. Найчастіше скликалися виборчі синоди. Єпископи
збиралися, щоб святкувати урочистості, осуджувати єретиків, вести
мову про дисциплінарні питання і намагатися усувати
зловживання. Протягом довшого періоду виборчі синоди не
збиралися. Король сам номінував єпископів, яких митрополит
затверджував. З приїздом Константинопольського патріарха ЄреміІ
II в українсько-білоруські землі у Київській Церкві синод як
важливий інститут церковного управління відроджується.
Починаючи з 1589 р., простежується ціла низка синодів, що
Ініціювали унію з Римом. Берестейський синод 1590 р.

Східної Католицької Церкви можемо проводити собори і синоди
щороку...*171.
8.

Канонічний характер синодів

А. Різна канонічна сила синодів
Досліджувані синоди можна класифікувати як:
— єпархіальні: Берестейський 1594; Львівський 1595; Кобринський 1595 рр;
— судові: Берестейський 1594; Новгородоцький 1596 рр.;
— пленарні: Белзький 1590; Львівський 1629; Люблінський
1680 рр.;
— провінційні: Берестейський 1593; 1594; Сокальський 1594;
Торчинський 1594 рр.;
— всецерковні: Берестейський 1590; 1591; 1595; 1596 рр.;
— всецерковно-законодавчі: Кобринський 1626; Володимирський
1629; Замойський 1720; Львівський 1891 рр.
Отже, їхня юридична сила є різною. Однак синодальна
практика показує їхній реальний взаємовплив на формування
Ідентичності Київської Церкви. Інша теза, висловлена професором
І. Резачем у приватних розмовах, полягає в тому, що всі
«провінційні» синоди, стосуються не лише однієї провінції, але
Цілої Церкви, й повинні називатися «патріаршими». «Патріарші»
синоди у даній праці називаємо «всецерковними».

о присутні на синодах Київської Церкви
, Замойському 1720174, Львівському175. Алі
ми архиепископ митрополит Київський, 1
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Конституція «Immensa» папи Сикста V від 22 січня 1587 р.
встановила, що провінційні собори потребують підтвердження
Римського апостольського престолу. Це практичне застосування 9,
16, і 20 канонів Антіохійського собору 341 р. Так розумілися
Східні Церкви, патріарші або ні, що в римській ментальності
уподібнювались до латинських митрополій, і, як наслідок,
трактувались за загальним правом177.
Ґ. Архиєпископ-митрополит і синоди
Архиєпископ-митрополит має дуже тісні відносини із синодом.
Синод, природно, скликається й очолюється ним. Архиєпископмитрополит Київський, Галицький і всієї Руси керує Церквою
разом із своїм синодом. Як синод, так і архиєпископ-митрополит
є виявом колегіальності Церкви.
Д. Екзарх і синоди
Екзарх Константинопольського патріархату в Київській митро
полії бере участь у синодах, але якими насправді були його
повноваження, не можемо сказати через брак документів. Після
втрати свого первісного значення як екзарха провінції — єпископа
митрополії, ця посада набуває значення постійного представника
патріарха в даному місці чи Церкві.
Е. Єпископи та синоди
Відносини між синодом
Єпископ був зобов’язаний з'явитися на синод, скликаний
архиєпископом-митрополитом, під загрозою грошової кари. Якщо
владика не брав участі в синоді через хворобу, на наступній сесії
мусив присягати, що причина була саме ця; у протилежному разі
його усували. У кожному випадку він мав право оборонятись.
і собою на синод
усунення. Без сумніву, їхня участь повинна мати дорадчий
характер. Вирішальний голос залишався за митрополитом та
єпископами.
Єпископи зобов’язувалися зміцнювати між собою угоду
братньої любові.

177 Ди».: WERNZ F. X., /їм DtvtoUum. - Romie, 1898. - Т. 1. - С. 121-124 238-
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Є. Духовенство й миряни та синоди
Біле духовенство і монахи брали участь у багатьох синодах,
але не мали права голосу. Це саме стосується мирян. Крім того,
не віднайдено списку голосуючих, щоб мати змогу з певністю
підтвердити сказане, тому наші висновки є умоглядними та
опираються на традицію.
9.
Висновок
Опрацьовані акти 20 синодів показують, що Київська Церква
не знаходить правильної дороги, хоч постійно П шукає, між
«двома співіснуючими джерелами життя Церкви — вселенським
виміром 1 партикулярним». Але ж, оскільки вона є Східною
Церквою, то мусить мати дисциплінарну автономію, яка «не є
наслідком привілеїв, наданих з Римської Церкви, а того самого
закону, який мають такі Церкви з апостольських часів»178. Ця
істина, хоч про неї неодноразово згадувалося, дуже рідко засто
совувалась на практиці.

178 GIOVANNI PAOLO Ц EunUs in Mundum: Апостольський лі
Хрищсння Київської Руси. - СІК» del Vatican« 1988. - С. 28.

Владика-пастир потішає трьох ув’язнених
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житієм». Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із церкви св. Миколая села Унятичі (надійшла
із церкви св. Василів Великого села Рихтичі, Львівської області) і
зберігається в Національному музеї у Львові.

РОЗДІЛ II
СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ЄПИСКОПСЬКОЇ ВЛАДИ У
СХІДНІЙ ТА КИЇВСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
І.

Походження терміну «єпископ»

Слово «єпископ» (єтгІокоттоБ, від ётт£-окотгёш “ стерегти, нагля
дати) в перекладі українською означає «інспектор, наглядач,
сторож, спостерігач», і в такому значенні вживалося в побутовій
мові; протягом І-ІІ ст. до Хр. єпископами називали громадських
урядовців на острові Родос1. В Католицькій Енциклопедії знахо
димо слідуюче пояснення цього гасла:
(Суд. 9,28), провідників м іст а ^ Езд. 11,9)"суддів Ц с Ш 7 ) “ко
ролівських послів (1 Мак. 1,46), самого Бога (Йов. 20,20;
Мудр. 1,6). У Новому Заповіті слово ётокоггоэ вжито лише п’ять
разів, з яких чотири для означення настоятелів християнської
спільноти (Ді. 20,28; Фил. 1,1; 1 Тим. 3,4; Тит. 1,7), а один раз під
ним розуміють Ісуса Христа (1 Пег. 2,25: «єпископ душ наших»). У
патристичній літературі де слово почало широко вживатися на по
чатку II ст., щоби означити голову окремих християнських спільВ українській мові використовуються три слова для означення
СПИскопа: єпископ, архиєрей, владика.
«Архиєрей» походить від староукраїнського архишрки, архиереи,
•рхієрєй, що взято з грецького архієреїв = первосвященик, вищий
Ступінь ієрархії Христової Церкви. Вже в Старому Заповіті
Мойсей з волі Ягве висвятив на службу первосвященика Арона
(Вих. 28; Лев. 8) опісля генерація первосвящеників продовжується
•Ж до Ісуса Христа, Великого Первосвященика, який прийшов з
Неба (Євр. 4,14) і, заснувавши на землі свою Церкву, передав
Первосвященство апостолам та їхнім наступникам - єпископам3.
Термін «владика» походить від кореня «волд», що означає
«Масть, володіти, волость (частина області)».
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Владика — бєсттгбтцз, пан, управитель; найвищий урядовець,
глава держави, протопресвітер; єпископ, священик у часі Літургії.
Господь. Влада. Панування.
Примітно, що те саме слово вживається в різних мовах, як
наприклад4:
Східна старослов’янська мова (ХІ-ХУ ст.) — владыка, владыкамъ (XI ст., Остромирове Євангеліє), вла[д]ко (XII ст.), до
владікі (1230).
Староукраїнська мова — влдка5 (1366), у владыки (1422).
Українська мова (ХУ-ХУІІІ ст.) — у владыки (1539), владика
(XVII ст.).
Білоруська мова — Уладыка.
Російська мова — владыка.
Старослов’янська церковна мова — владыка.
Болгарська мова — владика.
Македонська мова — владика.
Словенська мова — уіабіка.
Старочеська мова — УІабука.
Старопольська мова — \vtodyka.
Крім цих трьох слів (єпископ, архиерей, владика), якими в
українській мові послуговуються, щоб позначити єпископа, багато
авторів використовують термін «біскуп», щоб вказати на єпископа
латинського обряду®.
П. Основні риси
1. Єпископ представляє вселенськість Церкви
Однією з фундаментальних ознак Католицької Церкви у
вселенському значенні є наявність єпископату.
Андрей Шептицький з цього приводу пише7:
«З волі Божої і ... Христа увесь світ є так поділений, що в
кожній окрузі є один окремий єпископ для всіх вірних, що живуть
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всім, навчати всіх і розпоряджатися всім»8*.
Єпископ є членом Божого народу, який отримав дар Святого
Духа через апостольське передання в рамках церковної традиції,
щоби сповняти особливу службу, як пастир Божого народу,
поставлений у місцевій Церкві. Як у партикулярній Церкві є
присутньою і живе Вселенська Церква, так і єпископ несе відпо
відальність за вселенську опіку над всіма Церквами. У відноси
нах з Церквою, як Помісною, так і Вселенською, єпископ є пред
ставником довіреної йому християнської округи; через нього вся
його паства вступає у стосунки з Вселенською Церквою й
Перебуває у ній; добровільне відлучення від владики, що не має
юридичної основи, — це схизма, втрата церковного сопричастя
(Апост. 31; Іанґр. б та інші). Як член спільного єпископату Все
ленської Церкви, єпископ має право брати участь у законодавчій,
судовій та виконавчій владі Церкви з вирішальним голосом.
2.
Святий Дух — початок організації Церкви
У Христовій Церкві, яка заснована, щоб бути народом Божим,
основою організації та порядку є Святий Дух. У Святому Дусі
знаходить свій початок Церква, і Дух Святий живе у Церкві. Дари
Святого Духа даються на службу Церкві, для усвідомлення тіла
Церкви. Дух у Церкві не є початком анархії, а організуючим наРізні є дари, різні служби, але Дух — один. Цей Дух, що за
початкував службу апостольства, пророцтва і навчання, створив у
Церкві службу юрисдикції. Служба юрисдикції є необхідною для
Життя Церкви, без якої Церква не може існувати в емпіричній
реальності. Без служби юрисдикції не може бути євхаристійного
ібору, а без євхаристійної єдності Церква не може існувати.
Святий Кипріян з Карфагену навчає, що де є єпископ, там є
Церква, а де є Церква, там є єпископ10. Церква не може існувати
без єпископа, а єпископ без Церкви. Церква втілює в собі
СПископа, і він належить до неї. Згідно з вченням св. Ігнатія з
Антіохії, ніщо в Церкві не виконується без єпископа. Без нього
Не можна священнодійствувати не тому, що він єдиний
Самостійно це робить, а тому, що без нього не існує Церкви11.
8 ШЕПТИЦК1Й А, Листь Пастирасій до Вьрныхь Лрхіепархіи. —Жовква, 1901.
С 25.
10 СУРШАЖЮСЛІП", ЕріОоІо 69, Лі Риріатт 8 / / М«пе, РЬ. - Т. 4. - С. 406.
11 ЮНЛТШБ АКТ, Ерізіок од 5япутаєоз 8; ЕрЫЫа ад ТгаШапоз 3 // Мідпе, РЄ. —
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3.
Єпископ — пастир Божого народу
Єпископ репрезентує в Церкві вищу церковну владу; він
уособлює управління всіма церковними справами єпархії, яким
мусить віддаватися без відпочинку (Апост. 81). Під його владою й
керівництвом виконують свою церковну та доброчинну діяльність
всі ті, що є на службі в довіреній йому частині Церкви; вони
повинні складати владиці звіт про свою діяльність (Апост. 39).
Право керувати мають лише спеціально вибрані члени Церкви,
а не весь Божий народ, який не отримав дарів юрисдикції, а без
благодійних дарів Святого Духа (пор.: І Кор 12,28) не можна
служити в Церкві: «Єпископу був довірений Господній народ, і
він муситиме звітувати за їхні душі*12. Якщо єпископові довірено
Божий народ, то він мусить ним управляти. Нікому більше цього
не дано і з цієї ж причини ніхто окрім єпископа не може ним
управляти13.
Це не означає, що єпископ стоїть над Божим народом і керує
ним, не прислухаючись до його думки. Листи св. Кипріяна
свідчать про участь Божого народу у всіх важливих і
відповідальних моментах життя Церкви14. Згода народу на все, що
відбувається в Церкві, показує, що пастирі працюють серед
народу, а не біля нього. Народ може дати свою згоду лише на те,
що йому відоме. Церква мусить бути образом єдиного Христового
Тіла, в якому всі разом і кожний зокрема живуть і діють не за
власною волею, а за Божим провидінням.
Народ не є самоуправним через єпископа як через делегата,
вибраного й поставленого народом, і не бере участі в юрисдикції
єпископа через свого представника. Таким чином, в Церкві немає
й не може бути представників народу, бо джерело церковності, де
вирішуються всі дії, не залежить від народу.
Божим людом управляє Бог через єпископа, поставленого для
людей як виконавця Божої волі. Тому в ділянці як священичої
служби, так і юрисдикції, єпископ не може існувати без народу і
народ без єпископа15.

4.
Єпископська колегіальність
Софрон Мудрий пише щодо єпископської колегіальності:
»стола» дорівнює пр»
лізм «дванадцятьох», що станов»ить необхідний елем»

Чітко з’ясувати собі сутність єпископської колегіальності
можна під час виборів і входу в єпископську колегію.
Принцип обов’язкового скликання синоду та участі в ньому
принаймні трьох єпископів і митрополита, факт, що єпископ
Церкви, відсутній на синоді, мусить вислати відкритого листа, в
якому заздалегідь, проголошує згоду і єдність з вибором кандидата
на синоді, множинність святителів на єпископських хіротоніях
вказують на еклезіологічну дійсність єпископської колегіальності,
що догматично пов’язується з апостольськістю Церкви. Найдавніші
діалоги і молитви єпископської хіротонії свідчать, що це таїнство
не відноситься лише до однієї особи, як такої, та що єпископство
за своєю природою є включенням у цілісність, у єдність служби,
в якій не може бути ізоляції, а є участь у спільному дорученні,7.
5.
Єпископська юрисдикція
Освячуюча служба, яка єпископові надана колегіально, може
виконуватись у Церкві лише під зверхністю цілої єпископської
колегії. Отже, це служба, пов’язана з колегіальністю.
Вчення є також однією зі служб церковної ієрархії. Єпископ
навчає Божий народ не від свого імені, а від імені Церкви,
проголошуючи не своє вчення, а вчення Церкви. Єпископ має
проповідувати традиції власної ПомісноІ Церкви, в якій живе
Вселенська Церква, тому що вчення — це лише відкриття того,
що існує в Церкві. У своїй суті Церква має єдиного вчителя —
Христа (Мт. 23,8).
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Єпископ має владу над своєю Церквою, £І;о\юіаі6, що є
ХєітоируСа19 (Рим. 13,6), яка реалізовується виключно у сопричасті
всіх Церков. Колегіальність визначає реалізацію влади любові
єпископа через примат20, яким втішається єпископ «першого
престолу» — втілення колегіальності21.
Колегіальність співдіє на двох рівнях. Справді, єпископ мусить
— згідно з Орігеном — бути слугою всіх, щоб стати корисним
всім у прагненні до спасіння22. Відносини між пастирем і
вірними засновані на особливій владі Церкви, владі любові.
Любов у Церкві є служінням, і немає служіння без любові.
Єпископська юрисдикція за своєю природою є вищим виявом
любові як більшого служіння в Церкві. Через любов все
підпорядковане єпископу, як і через любов до Христа кожний
християнин підпорядковується іншому23.
6.
Єпископ «грецького обряду*
У певний історичний відрізок часу єпископ «грецького обряду*
не трактувався всіма як правдивий єпископ. З цієї причини
Берестейський синод 1595 р. і Конгрегація Поширення Віри у
XVII ст. декілька разів наполягали на тому, що об’єднані
єпископи грецького обряду — правдиві єпископи і не стоять
нижче від латинських єпископів24.

ПІ. Ступені
Всі єпископи мають ту саму владу чину, і з цього погляду
вони рівні. Але під кутом зору юрисдикції існують різні II
ступені. У Київській Церкві можна виділити такі ступені
архиепископ (верховний), митрополит Київський, Галицький і
всієї Руси, прототроній, екзарх, суфраган25, коад’ютор, помічник,
титулярний єпископ.
1. Архиепископ (верховний), митрополит Київський, Галиць
кий і всієї Руси26
А. Титул Київський
Київ є матірним престолом українських, російських та
білоруських, візантійських Церков, з дійсним і почесним при
матом, що має багатовікову традицію. Князь Володимир дійсно
запровадив християнство в східних слов’ян і був організатором
Церкви Київської Русі, що підпорядковувалася Константи
нопольському патріархові аж до XVI ст. включно. Титул архи
епископа, а не митрополита, який носили Київські єпископи аж
до 1037 р., вказує на певну незалежність Київських єпископів від
Константинопольських патріархів27. Катедральний собор Київсь
кого архиепископа Івана називався «саіЬоІісапе ессІеБІа» за
прикладом Церков католикосів Грузії і Вірменії, які були рівними
з патріаршими Церквами28. Константинополь уважав Русь єдиною

велико» місіонерською єпархією, дуже централізованою, й
намагався обмежити автономію Києва. У 1037 р., на підставі 28-го
канону Халкидонського собору, він номінує першого грека
Теопемпта на Київський престол з титулом, нижчим від
архиєпископа, а саме митрополита. Але вже його наступник та
інші ієрархи Києва, аж до упадку Константинополя, вибиралися зпоміж місцевого духовенства, хоч більшість єпископів прибували з
Візантії29. Той факт, що інші єпископи Руси були міцно пов’язані
з Київською церковною провінцією, сприяв формуванню
канонічної і адміністративної традиції в дусі якої Київський
митрополит ставав єдиним головою Церкви на Русі.
Всередині Київської Церкви виникають щораз складніші
проблеми, і з різних причин вона підпадає під різні юрисдикції та
зони впливу30. У 1458 р. Римський престол разом з Константино
польським патріархом Григорієм Маммою, відокремлюючи
Київську митрополію від Московської, тим самим намагався
протиставитися Московському митрополитові Йоні. Саме
передусім з політичних міркувань, після утворення Московського
патріархату, Москва намагається за всяку ціну взяти на себе роль
Матірної Церкви, яка належала Києву31.
Митрополит Йосиф Солтан (1507-1521) у 1509 р. додав до
титулу «Київський* також і «Галицький»32. Незважаючи на втрату
північної частини Київської митрополії та утворення Москов
ського патріархату, Київ завжди відігравав роль патріаршого осідку.
Апостольська конституція «ІЗесеІ Котапшп РопНйсет» від 23
лютого 1596 р. «визнає, між іншим, архиєпископа-митрополита
Київського, Галицького і всієї Руси, привілей затверджувати чи
встановлювати і висвячувати «авторитетом та іменем
Апостольської Столиці* вибраних або призначених єпископів, щоб
ставити на звільнені єпископські місця, не звертаючись до
Святого Престолу»33 У 1629 р. митрополит Й. Рутський писав до
нунція:
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миірополії в 1302-1303 рр.39 Його Історія як митрополії є дуже
скомплікованою. У 1355 р. Галич перестає бути митрополією,
знову отримавши цей статус у 1371-1401 рр. Після цього титул 1
влада митрополита знову переходить до Києва, а єпархією понад
століття управляли адміністратори Київського митрополита40.
Київські єпископи були архиєпископами-митрополитами Київ
ськими, Галицькими і всієї Руси аж до 1807 р. У цьому році
папа Пій VII підносить Львів до статусу архиепископства й
приєднує Галицьку митрополію до цього престолу41.
В. Титул Львівський
22 жовтня 1539 р. король Жигимонт І призначив Макарія
Тучапського «єпископом Галицьким, Львівським і Кам’янецьПодільським», але митрополит висвятив його на «єпископа
Львівського 1 Кам’янець-Подільського», а не Галицького. Пдність
митрополита Галицького залишилася у Київського митрополита, а
єпископ Львівський уважався вікарієм митрополита Київського,
Галицького 1 всієї Руси для Галицької єпархії. Львівський осідок
поволі стає все більш незалежним42. У 1589 р. митрополит при
гадав Балабанові, єпископові Львівському, що він є лише
суфраганом Галицького митрополита. У різних документах Бала
бан фігурує «єпископом Галицької митрополії для Львова і
Кам’янця-Подільського»43, «наш куріальний Львівський владика»44
і «єпископ митрополії нашої Галицької, Львівської 1 Кам’янецьПодільськоІ»45. Пізніше єпископи-коад’ютори митрополита
Київського 1 Галицького Рутський та Корсак у XVII ст. були
номіновані галицькими єпископами46.

У кінці XVIII ст. від величезної католицько! Київської і
Галицької митрополії залишилися лише галицькі землі в межах
кордонів Австрійської імперії 1795 р. Для них Львівський престол
був піднесений до архиєпископства (верховного) і почав назива
тися відновленою Галицькою митрополією, відокремленою в 1807
р від Києва. Папа Пій VII буллою «In Universalis Ecclesiae»
затвердив ті самі права автономії, які мала Київська і Галицька
митрополія, визнані папою Климентієм VIII у буллі «Decet
Romanum Pontificem* (1596 р.). Таким чином, Львівському
престолі надана влада Галича і всієї Руси, не ущемлюючи прав 1
привілеїв Києва. У 1908 р. архиєпископ Львівський Андрей
Шептицький носив такі звичайні титули й повноваження*7:
митрополит Галицький, адміністратор Митрополії Київської 1 всієї
Руси, а також архиєпископських Церков: ВолодимирськоІ,
Полоцької, Смоленської, 1 єпископських: Луцької з екзархатом
цілої Руси, Острозької, Новгородської, Берестейської, Мінської,
Вітебської, МстиславськоІ, Орської, МогилівськоІ, СіверськоІ,
ХолмськоІ, Пінської, БелзькоІ, Чернігівської, СупрасльськоІ, й крім
того, був єпископом Кам’янець-Подільським48. У 1963 р.
Конгрегація для Східних Церков офіційно визнала Львів
верховним архиєпископським престолом, хоч цей титул не
відображає повною мірою історичну, еклезіологічну, екуменічну,
місіонерську, наукову, канонічну, політичну, географічну роль
Києва, Галича і всієї Руси. Львівське архиєпископство домагалося
доповнення Русько-Української Церкви титулом «патріарший».

116
Г. Відносини єпархіальних єпископів з митрополитом Київсь
ким, Галицьким і всієї Руси49.
(1) Синод
Щодо відносин Голови Церкви з синодом, Кобринське зібрання
єпископів говорить:
«Щоб кожні чотири роки у місці і часі, вказаному митрополитом,
відбувався головний собор; дату і місце треба повідомити єпископам
на три місяці раніше»50.
(2) Відносини
Крім того, Кобринський синод встановлює сталий спосіб від
носин між митрополитом і особами, відповідальними за єпархії
його Церкви:
«Єпископи ... повинні подбати, щоб щороку обов'язково
повідомляти митрополита листом, ознайомлюючи з церковними
справами...»51.
(3) Судові справи єпископів
Митрополит може сам або зі своїм синодом судити єпископа.
Існують різні випадки з церковної практики давньої Київської
митрополії, які дійшли до нас52. У до- та післяунійний період
ситуація була такою. У 1590 та 1593 рр. Берестейські синоди в
судовому порядку вирішили суперечку єпископа Львівського і
Кам'янець-Подільського Гедеона Балабан із Львівським Ставро
пігійським братством. Єпископ був позбавлений сопричастя.
Напередодні Кобринського синоду 1626 р. папа Урбан VIII
затвердив владу митрополита «накладати кари* на єпископів, які
не дотримуватимуться приписаної дисципліни53.
(4) Відвідування митрополитом провінційних єпархій
З часів Давньої Руси Київський митрополит відвідував єпархії
своїх суфраганів. Навіть після унії бачимо, що різні митрополити
відвідували Київську церковну провінцію (Иосиф Рутський,
Рафаїл Корсак, Антоній Селява) та зміцнювали віру своєї
пастви54.

50 Кобринський синод 1626. - Каи. М // ОУМУЦ. - С. 63-64,
52 ЭТАБПУ, Мчгорока НоЫтяа. - С. 218.
53 ОРИ - Т. 1. - С. 458-459.
54 БТАБІМУ, КІЧгороНо НаЬЫтЫг. - С. 218-219.
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(5)
Митрополиче управління вакантною єпархією
Спочатку право на управління вакантними єпархіями належало
єпархіальному духовенству чи крилосові згаданої єпархії55.
Зокрема, в 1626 р. митрополит Йосиф Рутський адміністрував
Холмською єпархією після смерті єпископа Теодозія Мелешка. У
той час така практика стосувалась митрополита. Згідно з
привілеєм польського короля Яна Казимира від 29 серпня 1668 р.,
який затверджував такий порядок, митрополитові Київському і
Галицькому Гавриїлові Коленді та його наступникам необхідно
було управляти вакантними єпархіями аж до нового призначення.
Цей привілей був згодом потверджений іншими королями для
того, щоб оберегти вакантні єпархії від зловживань. Митрополит
міг призначити своїх делегатів для управління єпархією. Також у
разі непридатності єпархіального владики митрополит міг
керувати даною єпархією. Так, у 1669 р. Гавриіл Коленда доручає
управління Перемиською єпархією Холмському єпископові Якову
Суші.
Ця практика, запроваджена в Київській Церкві після формаль
ної унії з Римом у Бересті 1596 р., була унормована Замойським
синодом 1720 р:
«Якщо якийсь єпископський престол буде порожнім, митрополит,
чи сам, чи через сусіднього єпископа має управляти Церквою в ду
ховних справах, як і в тимчасових; якщо той митрополичий престол
стане порожнім, сусідній єпископ, тобто архиєпископ Полоцький,
повинен керувати... Якщо крім митрополичого осідку, як звичайно,
керує іншою Церквою, над нею стане адміністратором сусідний
єпископ, щоб пізніше адміністратор, ким би він не був, міг здати
дуже точний звіт майбутньому єпископу»56.
Також у XIX ст. галицькі митрополити керували вакантними
спархіями їхньої провінції. Наприклад, митрополит Антоній Ангеловиич керував Холмською та Перемиською єпархіями.
Після відновлення катедральних крилосів у Львові (1813),
Перемишлі (1816), Холмі (1824), Станіславові (1885) і після
Львівського синоду 1891 р. крилоси керували власною вакантною
спархією57. Але крилос мав обмежений час — вісім днів — щоб

взяти в свої руки управління власно» єпархією58. Після восьми
днів, якщо адміністрація не була на місці, це право переходило
до митрополита59.
(6)
Смерть архиєпископа-митрополита
У разі смерті Голови Київської Церкви єпископи повинні не
гайно відправити похоронні відправи 1 молитися за щасливий
вибір нового митрополита60.
2.

Екзарх Константинопольського патріарха

В історії Київської Церкви були різні види екзархів61.
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Б. Екзарх-вікарій
16 серпня 1589 р.

Берестейському синоді патріарх Єремія II

«Хотів мати серед української ієрархії свою людину, своє «око і
вухо» в Київській митрополії, 1 назначив Луцького єпископа Терлецького своїм патріаршим екзархом, даючи йому виняткові права і
привілеї, навіть понад митрополичі права»94.
У «Словнику історично-церковних знань» Мороні читаємо95:
«В архиєратиконі Грецької Церкви маємо формулу поставлення
екзархів. Патріарх, зробивши покладення рук, дає їм наказ або поручальні листи, в яких міститься зобов'язання що до їхніх уповноваВони мали відвідувати монастирі, що залежали від патріарха, напоминати вищих і нижчих, встановити стан заробітку монастирів, утвару, ризниці 1 т. д. Крім того, екзарх як легат і депутат названого
патріарха відвідував провінції, йому підпорядковані, з владою попе
реджати та виправляти інших мудрими і відповідними порядками, як
також забороняти і усувати тих, що заслужили на покарання і
звільняти від кари тих, що каються. Це лише була делегована влада,
а не власна і особиста, прив’язана до якогось осідку»99.
У цьому випадку чітко бачимо, що екзарх є «вікарієм»
патріарха і має завдання наглядати за єпископами, виправляти
винних і в разі необхідності навіть усувати їх з посади. Всі
єпископи повинні шанувати й слухатись екзарха, який носить
«більшу честь, ніж та, що надана» самому митрополитові. Крім
того, екзарх прирівнювався до латинської гідності «кардинала».
Він, без сумніву, вважався вищого рангу, 1 в актах унії завжди
підписувався після прототронія. Як уже зазначалося, у 1908 р. ми
трополит Андрей Шептицький носив титул «адміністратора
Луцької єпархії, з екзархатом всієї Руси»97.

97 Митрополит А. Шептицький теко* ноніну... «кмрхі*. Ди».: ПАСКО І,
МеГгороІІСіп Апіц] іеріуску) ккіікоигіг Ы іпЄШопєі еиМт еосМоіаіу та «ситепіет.
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В. Екзарх-легат
Сучасне визначення екзарха може мати інше значення, ніж у
середньовіччі. Екзарх управляє екзархатом від імені того, хто його
призначав, або від свого імені; це має бути визначено під час
створення екзархату чи зміни у ньому68.
3.

Прототроній

Прототроній — титул, пов’язаний з Володимирською єпархією,
точне значення якого, однак, визначити доволі важко. Ми
знаходимо таке пояснення у Кульчинського69.
«Митрополит займає перше місце... Архиєпископ Полоцький вті
шається честю першою після Примата... єпископ Володимирський і Бе
рестейський, а також прототроній Київського митрополита є першим
суфраганлом митрополичого престолу...»70.
Під час своїх відвідин України й Білорусі 1589 р. Констан
тинопольський патріарх Єремія II номінував Володимирського
єпископа Мелетія Хребтовича прототронієм, а це означало
надання йому права вважати себе серед єпископів Київської
митрополії першим після митрополита71. Одна з пригогатив
прототронія вказана Берестейським синодом 1591 р. в 1 кан.:
«У випадку смерті митрополита... крилошани повинні повідомити
прототронія, єпископа Володимирського і Берестейського, і він за
вже описаним порядком повідомить єпископів».
Цим титулом, зокрема, підписувався
Замойський синод 1720 р. зазначає:

Іпатій

Потій72.
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«..якщо той митрополичий престол стане порожнім, сусідній
єпископ, тобто архиепископ Полоцький, повинен управляти, як в
духовних справах, як і в тимчасових, поки не встановить адміні
стратора Святий Престол».
Це означає, що після смерті митрополита треба було пові
домити спочатку не Володимирського єпископа, як раніше, а По
лоцького, та що прототронієм відтепер ставав Полоцький архи
епископ73.
4.

Єпископ-суфраган

У митрополії Київській, Галицькій і всієї Руси єпископ, що
керує єпархією, — це єпископ-суфраган. Єпископ-суфраган —
єпархіальний владика, який підпорядковується юрисдикції архи
епископа74. З огляду на вимогу єпископів у Берестейських арти
кулах 1595 р., папа Климентій VII у своїй апостольській кон
ституції «Decet Romanum Pontificem» від 23 лютого 1596 р.
визнає «привілей» архиєпископа-митрополита Київського і Га
лицького затверджувати чи встановлювати й висвячувати «владою
та іменем Апостольської Столиці» вибраних або номінованих
єпископів. Це повноваження митрополита необхідне для того, щоб
він міг подбати про єпископські осідки, не звертаючись безпосе
редньо до Риму.
Збереглися також документи, в яких говориться про єпископасуфрагана як куріального єпископа75. Наприклад, 7 квітня 1619 р.
митрополит Йосиф Рутський писав кардиналові Сціпіону Боргезе:
«За найдавнішим звичаєм архиєписколи-митрополити мали своїх
єпископів-суфраганів, які виконували єпископські обов'язки у
вказаній архиєпархії. їм не надавали ніякого єпископського титулу, їх
називали хіба що єпископами курії. Тепер нам треба якось поінакшому поступати, мені потрібний титул для мого суфрагана. І щоб
нашим русинам, які уникають всякої новизни, навіть доброї, не
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робилося перешкоди якщо комусь з них надамо титул єпископства,
подаю Найсвітл. і Найдостойн. Вашій Особі 22 владицтва, що
підлягали Київському митрополиту, з яких велика частина ще досі
залишається в МосковіІ, багато є зліквідованих. Через це я хотів би
прийняти такий титул для суфрагана, як і для коад'юторів, які після
відвідування наших єпископів, що через мене було сповнене 1 про
яке в інших листах я написав до Найсвітл. і Найдостойн. Вашої
Особи треба, щоб це обов’язково встановити. Список цих єпископств
подаю цим листом»'6.
5.

Єпископ-коад’ютор77

Єпископ-коад’ютор — це єпископ-помічник з правом наслідства
на престол цілої єпархії, в якій він є коад’ютором. Носить титул
частини єпархії, або єпархії, об’єднаної з тією, яку має очолити.
У Київській Церкві часів Руської держави коад’ютор не мав
єпископських повноважень, ані права на наслідство76. Переважно
він був архимандритом. Через деякий час слово «єпископкоад’ютор» заступив термін «куріальний єпископ»79.
Після Берестейської унії 1596 р. коад’ютор стає допоміжним
єпископом з правом успадкування престолу єпархії, в якій він був
коад’ютором80. Першим єпископом-коад’ютором у Київській Церкві,
очевидно, був майбутній мученик Йосафат Кунцевич, номінований
єпископом полоцьким Йосифом Рутським у 1617 р.
Коли Рутський, будучи єпископом Володимирським і
архиепископом Галицьким, став наслідником архиєпископамитрополита Іпатія Потія, Володимирський престол, автоматично
посів Яків Мороховський, згідно з правом наслідства.
Але вже в 1619 р. зафіксовано обмеження цього права. Кар
динал, державний секретар Римської апостольської столиці
Каффареллі-Боргезе пише нунцієві в Польщі:

«Владика Київський не мас влади створювати суфраганів
(помічників), ні коад'юторів, обмежуючись владою, яку вій отримав
від папи Климентія VIII, лише до єпископів»*1.
Архиепископ-митрополит Гавриіл Коленда, маючи намір
номінувати єпископів, мусив спочатку вислухати думку Риму,
який дав позитивну відповідь:
«Однак деякі з трудом вірили, що митрополит мав владу це
робити, чн принаймні вибрати на коад’ютора єпископа, висновок був
для вашого світлого панства, що, незважаючи на дослідження,
розпочате цією священною Конгрегацією, нехай відбудеться вибір

Таким чином, наприклад, у 1739 р. архиєпископ-митрополит
Атаназій Шептицький особисто номінує Онуфрія Шумлянського,
єпископа Самбірського, коад’ютора Перемиського83.
У 1748 р., в часі понтифікату Бенедикта XIV Римський
престол вирішив позбавити цього права архиєпископамитрополита Київського, 1 з цього часу вакантні осідки обій
малися безпосередньо з Риму через номінацію коад’ютора (з пра
вом наслідства), незважаючи на 6 канон Сардикійського собору
для архиєпископів84 і канони соборів 1 — Нікейського (6), Антіохійського (19), IV - Халкедонського (28), і VIII - Царгородського
(22) для єпископів. Таким чином, навіть власні зобов’язання в
декретах папів Климентія VIII і Пія VII не були дотримані“ .

юзьким без права
Пій VI призначає Холмського єпі
коад’ютора з майбутнім наслідсті
Галицького91. 24 квітня 1787 р.
Йосафата Булгака на постійного є-----Турівського без права відкликання,
26 серпня 1791 р. папа пр

Г кв°™ Ю
1785°р
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єпископом-коад’ютором Володимирським і Берестейським без
права відкликання, з титулом Берестейський93.
Давнє право архиєпископів-митрополитів Київської Церкви
номінувати «власним авторитетом» єпископів-коад’юторів, у згоді
з місцевим єпископом, було повернене в 1807 р., під часі
відновлення Галицької митрополії94.
б.

Титулярний єпископ

А. Єпископи без церковної юрисдикції, яку вони мали раніше
Титулярні єпископи — це владики, які зі своїм єпископським
свяченням отримали повноваження висвячувати, навчати й
керувати, але які, проте, позбавлені конкретної юрисдикції,
прив'язаної до певної єпархії, навіть якщо вони мали П раніше.
9 січня 1629 р. архиєпископ-митрополит Київський і всієї Руси
Иосиф Рутський просить у Конгрегації Поширення Віри, від імені
своєї Церкви, надати сан титулярного архиепископа Мелетію
Смотрицькому95:
«Я так постановив, щоб було затверджено Вашою Святістю через
Найсвітліше і Найдостойніше Ваше Правління і також прошу, щоб
титул Галицький, котрий тепер вживає мій коад'ютор Рафаїл, був
даний тому ж, оскільки той престол був архиєпископським від
давніх часів, перед тим, як був приєднаний до Київського
Архиепископства титул Галицького архиепископа, а Галичина
затримала ім’я єпископа і тепер має єпископа-схизматика, нехай має
Мелетій титул архиепископства Галицького, нехай подбають про
якийсь титул у землях невірних для мого коад’ютора, або якщо це
не сподобається, отже, нехай буде дано Мелетію титул якогось
вільного архиєпископату, щоб той не радів у схизмі з титулу
архиепископа з нижчими умовами, нехай здійсниться через
навернення на католицьку віру...».
У Київській Церкві першим єпископом «у землях невірних»
(сьогодні називається титулярним) призначено, отже, Мелетія
Смотрицький. Спочатку він був православним архиєпископом По
лоцького (1620-1627), згодом перейшов на унію і втратив свій
титул. Отримав титул митрополита провінції Єраполя в Сирії
(Церкві Антіохійського патріархату) 5 червня 1631 р., згідно з бул
лою Урбана VIII96.

94 Див.: СТАВНУ, Мео-орока НаМсівпял. —С. 216.
95 ЕМ. - Т. І. - С. 225.

126

Розділ II

Б. Єпископи з обов’язками без юрисдикційної влади
Титулярними можуть бути також єпископи, які в Церкві
виконують або виконували обов’язки, не пов'язані з частиною
Божого народу, довіреною їхній душпастирській опіці. Як приклад,
наведемо факт, що 27 березня 1865 р. папа Пій IX номінує
Иосифа Сембратовича титулярним архиепископом Назіанзина, з
повноваженням ординарія (святителя) для грецького обряду у
Римі97.
В. Єпископи з владою юрисдикції від імені єпископа Риму
Титулярними можуть бути єпископи, які виконують владу
юрисдикції над екзархатом чи адміністрацією від імені Римського
престолу.
Ось кілька прикладів номінацій такого роду титулярного
єпископа. 5 листопада 1689 р. папа Олександр VIII номінує Ио
сифа де Камеліса титулярним єпископом Севастополя
Тракійського і апостольським вікарієм Мукачева9®. 21 липня 1710
р. папа Климентій XI призначає Прокопія Ф илиповича
титулярним єпископом Бодони (Болонським) і адміністратором
Мукачева99. 20 травня 1735 р. папа Климентій XII номінує
апостольським вікарієм Мукачева Симеона Ольшавського,
титулярного єпископа Пелли100. 12 вересня 1738 р. папа
Климентій XII призначає апостольським вікарієм Мукачева
Гавриїла
Блажовського, титулярного єпископа А гне
(Агнеського)101. 5 вересня 1743 р. папа Бенедикт XIV номінує
Михайла (Мануїла) Ольшавського титулярним єпископом Росени
і апостольським вікарієм Мукачева102. ЗО вересня 1808 р. папа
Пій VII призначає Михайла Брадача титулярним єпископом
Борилея (Борилейським) і єпископом-помічником Мукачева103.
Г. Єпископи-помічники
Титулярними можуть бути єпископи-помічники. Єпископпомічник — це єпископ, що може управляти частиною території
єпархії та заступати суфрагана чи архиепископа у виконанні
єпископської влади, наскільки це йому дозволяє правлячий

97 DPR. - Т. 2. - С. 411.
90 DPR. - Т. 1. - С. 657-859.
99 DPR. - Т. 2. - С. 19.
100 DPR. - Т. 2. - С. 70-71.
101 DPR. - Т. 2. - С. 74.
102 DPR - Т. 2. - С. 85-88.
103 DPR. - Т. 2. - С. 323.
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владика. Зазвичай він посідає друге місце в єпархії 1 носить
другий П титул. А. Великий пише10*:
«В ХУІ-ХУІІ ст. в Українській Церкві не зустрічаються єпископипомічники, які б не мали своєї єпархії. Щойно згодом 1 в винятко
вих обставинах митрополити почали давати єпископам помічників, що
одержували, звичайно, як єпископський титул одну Із злучених
єпархій, наприклад, Витебську —для помічника архиєпископа Полоць
кого; Турівську — для помічника Пинського; Берестейську — для по
мічника Володимирського. Звичайно по смерті головного чи правля
чого єпископа єпископ-помічник переходив на головну єпархію та
ставав єпископом-касіупником цілої злученої єпархії».
Але вони одночасно були 1 єпископами-коад’юторами, тобто з
правом наслідства.
Єпископи-помічники римської номінації отримували титули
місць, не пов’язаних з тисячолітньою традицією Київської Церкви.
Проілюструємо це кількома прикладами: 15 липня 1841 р. папа
Григорій XVI номінує Григорія Яхимовича титулярним
архиєпископом Помпеополя у Кілікії і помічником Львівським105.
28 лютого 1878 р. папа Лев XIII призначає Сильвестра
Сембратовича титулярним єпископом Юліополя (руїни поблизу
Наллігана в Туреччині) 1 помічником Львівським106. 26 червня
1890 р. папа Лев XIII номінує Юліяна Сас-Куїловського
титулярним єпископом Гефесту (у гирлі ріки Багр-Сан-ЕльМухарас в Єгипті) і помічником Перемиським107.
IV.

Висновки

В українській мові використовуються три терміни на
означення єпископа: єпископ, архиєрей і владика. Єпископ є
членом Божого народу, який отримав дар Святого Духа через
апостольську суіщесію, в рамках церковної традиції, щоб викону
вати особливу службу пастиря Божого народу, зібраного в місце
вій Церкві. У Церкві Святий Дух є початком організації, 1 Він
керує Божим народом за посередництвом єпископа, поставленого
для нього як виконавця Його волі. Єпископ виконує службу
освячення, навчання й управління, реалізацію яких неможливо
уявити без сопричастя всіх Церков. Колегіальність втілюється
шляхом реалізації влади любові єпископа через примат, виявом
ВЕЛИКИЙ, Літопис. - Т. 4.
ЭРЙ. - Т. 2. - С. Звв.
ОРЙ. - Т. г - С. 433-434.
ВРЯ. - Т. X - С. 470-471.
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якого є єпископ «першого престола» — символ колегіальності. У
Київській Церкві владики є правдивими пастирями і не
підпорядковуються латинським єпископам. У цій Церкві, де
«перший престол» займає Київ, єпископи різняться між собою
посадою й відповідальністю, яка на них покладена: архиєпископмитрополит Київський, Галицький і всієї Руси, екзарх всієї Руси,
прототроній, суфраган, коад’ютор, помічник і титулярний єпископ.

Владика-первосЬященик благословляє
Фрагмент з Ікони «Св. Миколай з житієм». Кінець XVI
XVII ст„ походить із села Рихтичі.

РОЗДІЛ III
В И Б ІР І Н О М ІН А Ц ІЯ Є П И С К О П А В
ІС Т О Р И Ч Н О -Ю Р И Д И Ч Н И Х Д О К У М Е Н Т А Х
О Б ’Є Д Н А Н О Ї К И ЇВ С Ь К О Ї Ц Е Р К В И

Канонічні джерела часів Київської держави ХІ-ХІИ ст. вказу
вали, що призначення нового єпископа відбувається шляхом вибо
рів на синоді за участі всіх єпископів митрополії1. Висвячувати
його мав митрополит.
Але насправді в цей час єпископи вибиралися не синодом, а
самим митрополитом, переважно за згодою князя. Ініціатива
виходила з обидвох сторін. Князь Київський мав вплив на
номінацію єпископів навіть в інших руських князівствах.
Траплялися випадки, коли єпископ, номінований митрополитом,
був відкинений місцевим князем під приводом того, що єпископ
має бути вибраний Богом, князем і народом. Таким чином, на
практиці, у вибір кандидата втручалися як митрополит, так і
місцевий князь; митрополит не міг діяти без князя. Однак прості
миряни відігравали лише формальну роль2.
У XIV ст., згідно з Уставом Теогноста, при поставленні на
єпископа дотримувались давніх канонів3. Митрополит скликав
синод для вибору трьох кандидатів, призначав одного з них,
номінував і висвячував єпископом даного місця.
У наступні століття бачимо втручання світських правителів —
литовсько-руських, польських, російських, австрійських — у
номінацію єпископів Київської Церкви. Наприклад, архиєпископмитрополит Київський Йона Ґлезно був вибраний руськими
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князями у Великому князівстві Литовському близько 1490 р.,
після смерті архиєпископа-митрополита Симеона4.
Але з часом набула поширення інша формула встановлення
єпископа — у зборі єпископів і шляхти, що однак, надовго не
утвердилася
Духовні хліби5 все частіше роздавали польський король і
великий князь литовський®. Митрополит обмежувався лише до
висвячення номінованого єпископа. Номінації з боку світської
влади принесли багато зловживань. Віденський синод 1509 р.
звернув увагу на те, що ще за життя місцевого єпископа інші
особи купували й привласнювали собі його престол, — без згоди
архиєпископа-митрополита і єпископів, оминаючи вибір церковної
спільноти. Синод намагався протиставитись цьому надужиттю,
але безрезультатно.
Підтвердженням цього є документ з 1467 р. У ньому
засвідчується номінація Перемиського єпископа Йони Бірецького,
мирянина, за військові заслуги7. З початку XVI ст. зустрічається
багато інших документів про єпископські номінації з боку
польського короля. Незважаючи на втручання з боку світської
влади, літургічні тексти хіротонії залишаються незмінними8.
' Польські королі, на основі привілею, наданого Римським
апостольським престолом, та згідно з патрональним правом, мали
владу номінувати єпископів9. Після відновлення Берестейської
унії в єпископських номінаціях брали участь дві особи —
архиєпископ-митрополит 1 король. Архиєпископ-митрополит з
єпископами представляли чотирьох кандидатів, з яких король
вибирав одного; митрополит затверджував такий вибір і
висвячував номінованого на єпископа визначеного місця.
Це було дійсне затвердження, яке могло й не відбутися, тому
втрачалася й вагомість королівської номінації:
«Отець Тромбетгі, ...повідомляє, що отець Филипович, незважаючи
на те, що монсеньйором нунцієм йому було сповіщено королівську
номінацію до Церкви ...Полоцька, однак залишається в стані простого
4 Див.: ЛОТОЦЬКИЙ. - С. 192.
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монаха..., тому що монсеньйор митрополит проти його підвищення...
був у Вашої ЕкселенцІІ, щоб підтримати його підвищення, доручити
монсеньйору нунцію передати йому королівську номінацію до
названої Церкви...»10.
Приблизно такою ж була практика в Австрії, де єпископа
номінував імператор 1 апробував архиєпископ-митрополит11.
Після цього короткого огляду історії єпископського по
ставлення в Київській Церкві перейдемо до розгляду процедури
вибору єпископів. Особливу уваїу звернемо на повноваження цер
ковної влади в різні періоди, що намагалася викорінити практику
роздачі так званих привілеїв («духовних хлібів»), відмінну в
державах, на території яких знаходилася Київська митропролія.
Щоб краще зрозуміти весь складний механізм єпископського
поставлення в Київській Церкві, виокремимо такі складові цього
процесу:
1. Смерть, демісія, або суспензія правлячого єпископа.
2. Єпархія стає вакантною.
3. Архиєпископ-митрополит про це поінформований.
4. Архиєпископ-митрополит скликає виборчий синод.
5. Синод збирається.
6. Архиєпископ-митрополит відкриває синод і відходить.
7. Синод проводить інформативний процес і вибирає трьох від
повідних кандидатів на вакантний єпископський престол.
8. Архиєпископ-митрополит отримує від синоду обрану трійку і
номінує одного з кандидатів.
9. Відбувається сповіщення, або оголошення.
10. Обряд цілування.
11. Чин і правило малого входу.
12. Чин висвячення.
13. Чин інтронізації.
14. Прийом у колегію єпископів.
Отже, спробуємо простежити різні складові вибору кандидата і
його встановлення єпископом визначеного міста під двома
оглядами. Опираючись на акти синодів, головно на Уставі
Твогноста, відшукаємо практичне підтвердження інших способів
«Пископського поставлення в історичному вимірі.
Треба наголосити, що Устав Твогноста є канонічним та
Літургічним документом. Його можна знайти як у канонічних, так
1 В літургічних збірниках. Він містить багато літургічних частин,

11 Див.: БАЧИНСЬКІЙ. - С. 183; ШВПТИЦКІЙ. О поста.ин»ю о. Хомишина.
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Ш. Скликання синоду
1. Вступ
На Сході, Голова помісної Церкви відіграє визначальну роль,
але не автократичну. У кожному важливому питанні він мусить
скликати всіх єпископів і разом з ними розв’язувати актуальні
проблеми.
2. Обов’язкова участь єпископів
Ось що говорить про це Устав Теогноста:
«Митрополит скликає всіх підлеглих йому єпископів у межах
своєї митрополії. Ті з них, що не можуть прийти на такі вибори у
вказане _м|с^ *, Ден^ чи 3 причини поважної хвороби, чи з іншої
грамоту, власноручно написану, у якій буде подано, що вони
приймають все те, що зробить синод, або ж кого зібрані боголюбиві
єпископи оберуть кандидатом на свячення, то і він буде
притримуватися того ж вибору, та не відділятиметься від своїх
братів у всьому, що вони вирішать за традицією святих Апостолів і
богоносних Отців.
Але якщо хтось, без поважної хвороби чи якоїсь іншої необ
хідності, як сказано, залишиться і не прийде на ці вибори, і не
послухається свого настоятеля, і відділиться від братів, і аволодіє
ним диявольська гордість, і впаде в яму непослуху чи увійде в
змову з князями і іншими властями, той відхиляється від власних
обітів, даних на своїх свяченнях, того божественні правила і закони
Божої Церкви позбавляють честі та сану єпископа і він буде
вигнаним з числа і збору єпископів, тому що сам відділиться від
3. Повідомлення єпископів
Через майже два століття Берестейський синод передбачив цю
ж синодальну процедуру у випадку смерті єпархіального
єпископа;
«Митрополит повинен негайно повідомити офіційним документом
єпископів про смерть покійного єпископа і написати їм, щоб прибули
до Берестя в часі, вказаному в офіційному документі»*15.
4. Висновок
Після смерті єпископа архиєпископ-митрополит зобов’язаний
скликати всіх єпископів на елекційний синод для вибору нового
и Київський Евхологіои 1433 р. / / МАРУСИН. - С. 31-32.
15 Берестейський синод 1901 р. II ЖУКОВИЧЬ, БресгскІЙ Собор» 1591. - С. <5-71.
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кандидата. З іншого боку, жоден єпископ, без поважної на те
причини, не може самоусунутися від участі в цьому важливому
елементі колегіального життя своєї Церкви.
IV. Інформативний процес
Інформативний процес — це пошук кандидатів до єпископату
та перевірка їхніх чеснот, що виконується різними органами.
2.
Інформативний процес, здійснений синодом
Устав Теогноста так описує Інформативний процес, організо
ваний синодом:
<Так нехай буде. Єпископи повинні завжди збиратися в місці, де
перебуває митрополит. Скликає їх до себе, і сидячи сам з ними, і
також з кращими своїми крилошанами, доповідає їм про вакантну
єпархію. Тому що необхідно вибрати єпископа, щоб був гідним і
відповідним для цього обов'язку. І попередивши їх, давши вказівки
і поблагословивши, відпускає їх. Вони встають, вклоняються йому і
Йдуть до визначеного місця, в якийсь притвор чи церковний
приділ, а з ними книгохранитель чи хтось із вищого духовенства, і
секретар митрополита з ними, і там, ставши перед іконою Христа,
єпископ найвищого ступеня бере епітрахиль, маючи у правій руці
кадильницю з ладаном всередині і кадить ікону Спасителя та інших
Святих, потім єпископів, які стоять з правого боку, потім також з
лівого боку, і вкінці знову ікону Спасителя, і починає так:
Благословенний Бог наш. Начало обичне і тропарі Нехай буде
благословенний Христос Бог наш, а відтак Слава 1 нині Коли зійшов,
змішав ти язики. Потім єпископ читає єктенію посиленого благання,
з моліннями за митрополита, за князя і за всіх благовірних князів
наших і закінчує цей короткий молебень відпустом: Бачивши язики
І після молитви збираються самі єпископи, як було написано
вище, і книгохранитель чи один з вищих і старших кліриків
митрополита, вірний секретар, і ніхто інший не може тут бути, ані
десь поблизу, щоб не слухати того, що говориться. І знову перший
єпископ починає говорити, чи де хто знає достойного на таке місце,
потім також і другий так продовжує, потім і всі єпископи за
порядком, багато про це сказавши і пом’янувши багатьох, із всіх

19 ял ™ « Еиологіон 1423 р. / / МАРУСИН. - С.
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3. Інформативний процес, здійснений архнєпископом-митрополнтом
Нунцій Джованні Андреа Аркетті подає нам відомості про
інформативний процес, виконаний архиєпископом-митрополитом:
«Бо перед тим, як польські королі комінували на ті єпископства,
були представлені митрополиту Русі; митрополит проводив процес
Порівняно недавно інформативний процес також виконувався
митрополитом. У 1904 р. митрополит Андрей Шептицький по
яснює в пастирському листі, що він під час канонічного процесу
переконався в мудрості, вірі і якостях священика Хомишина та
«владою, даною Апостольським престолом
Галицьким
митрополитам, про що свідчить Львівський синод...*, номінує його
єпископом СтаніславівськоІ єпархії1
718.
4. Інформативний процес, здійснений делегатом архиепископа-митрополита
Архиєпископ-митрополит не зобов’язаний особисто проводити
Інформативний процес і може делегувати для цього інших
єпископів19*.
Завершивши інформативний процес, архиєпископ-митрополит
висилає посланця благовістити номінованому та висвячує його.
Як побачимо далі, хоч архиєпископ-митрополит сам номінує
майбутнього єпископа, така номінація відбувається завжди як ви
бір з трійки кандидатів, поданої синодом, скликаним і побла
гословленим митрополитом для визначеної катедри. У разі, коли
архиєпископ-митрополит номінує і висвячує на єпископа кан
дидата без участі синоду, цей акт може розцінюватися як зло
вживання владою.
5. Інформативний процес, здійснений Римом
Дуже часто інформативний процес проводився від імені
Римського єпископа. У листі від 5 травня 1614 р. нунцій Леліо
Руїні, єпископ БаняреІ, подав звіт до Риму про інформативний
процес щодо чеснот архиєпископа-митрополита Й. В. Рутського. З
того документа можна дізнатися, як визначаються в
17 АРР. - БаШиге гІІегПе пеі СопсгеиІ Мокоуіі, Роіопі*, ЯиІепІ. - УоІ. 14.
- Р. 153 V. (Ш. ИипШ(іе 7 Лисині 1780); СТЛБІІУ. Млгороко НакЫтш. - С. 211.
18 ШЕПТИЦКІЙ, О пюішмо о. Хомишина. - С. 3-4.
19 ПЕТРУШЕВИЧЪ Л. С, Сооднжя ГоїицпРуссжжж Лштис* сш 1700 до жонцо
Ажіуано 1772 года - Ль*о*ъ 1887. - Ч. І. - Т. 2. - С. &34.
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інформативному
єпископату:

процесі

необхідні якості кандидата

до

«Про особу иоміната маю найкращі вістки. Він мас 40 літ життя,
шляхетного походження; студіював у Римі в Грецькій Колегії та є
життя, завжди був найкращих обичаїв і великої побожності. І зі
свого родового маєтку щедро обдарував Церкву, що дуже рідке
явище в тих часах. Дуже прихильний до цієї унії і сприяє їй всіма
своїми силами. Думаю, що немає особи, що була б більше
відповідною для цієї митрополії. Він трохи короткозорий, і кажуть,
що причина цього — довге навчання та суворість життя, яке вів
згідно з грецькою дисципліною»20.
в. Інформативний процес, здійснений світськими правитеБагаторазово розслідування відбувалося і з боку світської вла
ди. Це відображено переважно в королівських номінаціях та
інших документах, де не так зверталося увагу на побожність і
знання, як на важелі впливу, якими володів кандидат на
номінацію21.
7. Висновок
Інформативний процес проводиться тим, хто вибирає
кандидата до єпископства. На питання, який орган звичайно має
провадити інформативний процес, можна відповісти, що це
інституція, яка легітимно вибирає єпископа. Далі ми з’ясуємо
необхідні якості, яких дошукувались в інформативному процесі.
V.

Якості, необхідні кандидатам на єпископа

Як на кожне відповідальне місце в світському суспільстві від
особи вимагають особливих якостей, так і в Церкві Христовій
єпископи вибираються згідно з прикметними рисами, встановле
ними лише Церквою.
2.
Гідність і побожність
Одними з найважливіших якостей для єпископського сану є
гідність і побожність. Різні синоди про це говорять таке:
20 LNA. - T. І - С 106-107. Інший український переклад подано Г ВЕЛИКИЙ.
ЛітописT. 4. - С^ 2І7. Хоч він вже був митрополитом за правом успадкування. Рим
21 СОНЕВИЦЬКИЙ. - С. 44-49. Див. також crop. иГ!!іІГ^ЩТ^ ЛЖ,!ИНЯ
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«Зібравшись разом, виберуть для вакантної єпархії чотирьох
відданих та гідних кандидатів на цю гідність, вдівців або
неодружених, чи навіть гідних людей з духовенства...»22.
«Потрібно багато часу для перевірки тих, що мають бути
піднесені на святу єпископську достойність, і щоб вони могли
замислитись серйозно над важливістю тягару, перед яким мають
страх навіть Ангельські плечі...»23.
3. Обряд
Питання обряду кандидата також важливе. Під час укладення
Берестейської унії єпископи постановили, що митрополичі,
єпископські та інші гідності в Київській Церкві не мали б
надаватись людям неруської «нації і віри*24. Зрештою, природно,
що голова християнської спільноти, репрезентуючи єдиний обряд,
є сповідником того обряду25.
4. Вік
Що стосується віку кандидата на єпископа, то Київський
Евхологіон 1426 р. зауважує, що кандидат до єпископату повинен
мати принаймні 40 років26.
5. Освіта
Берестейський синод 1595 р. однією з передумов вибору кан
дидатів на єпископів визначає їхню освіту.
«По смерті будь-кого з тих достойників просимо, щоб ми могли
вибрати чотирьох кандидатів, і одному з них, який буде
відповідним, король надасть цю гідність. І це перш за все тому, щоб
на ці посади ставити людей освічених і підхожих. Тому що їх
Величність є іншого обряду, не може легко дізнатись, хто саме до
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того є гідний. Через це деколи ставалось, що такі посади надавались
простодухим людям, які заледве вміли читати»27.

До унії Київської Церкви з Римом було дуже мало кандидатів
з вищою освітою. Після 1596 р. вибирали на єпископів людей з
університетською освітою. Така тенденція йшла в ногу зі
зростаючим культурним рівнем василіанського чернецтва у XVII
ст. Чимало василіян мало змогу навчатися за кордоном у таких
містах, як Рим, Відень, Прага, Оломоуц (Моравія), Браунсберг
(Прусія), Вільно28.
б.
Миряни
В актах синодів знаходимо згадки про вибори мирян на
кандидатів до єпископату:
«Оскільки в наших канонах маємо застережено, що як митрополит
і єпископи, так і інші подібні достойники найперше вибиралися
людьми духовного і мирського стану, просимо у Його Величності
Короля мати повну волю вибрати їх.
І якщо така гідність буде надана світській особі, вона буде
змушена висвятитись в межах до трьох місяців під загрозою
позбавлення гідності, згідно з постановами Гродненського сейму і
артикулами Блаженної Пам'яті Найяснішого Короля Жигмонта
Августа, підтвердженими Найяснішим теперішнім королем. Бо ще й
зараз є дехто, що обіймає посаду від багатьох років, і ще не прий
няв свячень, виправдовуючись якимись винятками. Просимо, щоб у
майбутньому це не повторялось»29.
Як ми бачимо, вибраний на єпископську гідність мирянин мав
висвятитись до трьох місяців від часу номінації. Багато єпископів
у ХУ-ХУІ ст. походили з мирян і були навіть одружені, тому
більшість з них не брала участі в житті своєї Церкви. Чимало з
них залишалися одруженими навіть після номінації, роками
очікуючи на свячення, а це суперечило давнім канонам30.
Замойський синод закриває вільний доступ мирянам до
номінації на єпископську гідність, оскільки кандидат на таку
посаду мусив бути схимо-ченцем-василіянином і перебувати в
монастирі принаймні рік і шість тижнів31. Львівський синод
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1891 р. недвозначно уточнює, що єпископи можуть вибиратися з
білого духовенства в неодруженому стані і, очевидно, з чернецтва.
Згідно з цим рішенням, номінація мирян на єпископську гідність
стає неможливою.
7.
Чернецтво
Новгс
що Чин

єпископат}' (Сардікейський собор, кан. 10; Царгородський І
Латеранський III, каи. 3), рішив, що у майбутньому н
~
Престолу, не може бути
: ісповідей. Ніхто не може
ЇД тим не провів у стінах
, Г™

вТ„°„

«Іпсіуіит яиісіет» від 1753 р.35 А потім
австрійська імператриця Марія Тереза скасовує постанову
Замойського синоду і 20 жовтня 1779 р. номінує Петра
Білянського, світського пресвітера, на єпископа Львівського38.
Львівський синод 1891 р. більше не обмежує вибору кан
дидатів до єпископату лише ченцями-василіянами й розширює
коло претендентів на все духовенство:
«Щодо якостей тих, що мають двигати єпископський тягар: хоч
за законом греків це право надане лише особам, вибраним з монахів,
то задля зміни обставин як чернечого, так і світського духовенства,
Синод заявляє на основі розрішення з цього правила, принаймні
мовчазного, даного митрополиту Спиридону Литвиновичу, як і його2
2 5ТА5І\У. МеІгороНо Ноїхсітш. - С. 208-209.
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наступникам, 6. п. Пієм IX аж до сьогоднішнього дня, що відтепер
можуть бути підвищені до єпископату також вибрані із світського
духовенства, що перебувають^ в нежонатому стані, не просячи
Але, згідно з латинським перекладом текстів синоду, вже не
говориться про «нежонатий», а про «целібатний» стан, що не
одне й теж38.
Різниця між «целібатом» і «нежонатим* таки існує, бо до
останнього поняття входять і категорія «вдівців». Але насправді
синод вирішив, що кандидати можуть бути вибраними зі світ
ського духовенства, втім целебсів або вдівців. Однак апостольский
делегат у своєму звіті до Риму запропонував додати «“сеІіЬаГия
уііРиІе М^Шея”, чи подібні слова». І справді, в апробованому
латинському тексті ці зміни внесено.
Протягом XVII - першої половини XVIII ст. єпископами
об’єднаної Київської Церкви були майже виключно ченці. Також
коли номінувалась світська особа, вона мусила на певний час
(не завжди визначений) увійти в монастир та прийняти чернечий
стан, і лише після того могла бути висвяченою. Йшлося
виключно про формальність, тому на практиці таке чернече
життя часто тривало до кількох тижнів. Ця практика Східної
Церкви виробилася під впливом того, що парохіальне духовенство
було одруженим. Целібатний священик зустрічався дуже рідко, а
для вдівців існувало спеціальне законодавство помісних синодів39.
8.
Станове походження
У XVI-XVII ст. єпископ майже завжди вибирався з числа
міщан або шляхти. Лише наприкінці XVIII ст. зустрічаються
винятки з такого неписаного правила. Були навіть спроби уза
конити цю практику з боку польського сейму. У суспільстві чітко
визначеного станового поділу було майже неможливо особі
нешляхетського походження отримати високу посаду в Церкві.
Єпископ мусив мати сильну опору у вищих державних колах,
щоб виконувати своє служіння40.
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9. Якщо кандидат - священик чи мирянин - був одруженим
Мирянин, одружений уперше, міг стати священиком і
єпископом. Однак це не стосувалося одружених удруге41.
10. Висновок
Підсумовуючи викладене, можемо з певністю стверджувати, що
необхідними якостями для кандидата до єпископату у Київській
Церкві були: гідність, побожність, руський обряд, висока
освіченість, вік не менший ніж 40 років, целібат або вдівство.
Про якості священства ми не знайшли даних. Такі вимоги, як
чернецтво і шляхетність, вже не ставились.
VI.

Вибір кандидатів-єпископів

Щоразу, коли треба здійснити єпископське призначення,
єпископська колегіальність є дуже вагомою. В цьому й наступ
ному параграфах ми з’ясуємо вплив на вибір єпископа синоду
помісної Церкви.
Після того, як з певних причин (смерть, демісія, суспензія)
єпархія стає вакантною, про це повідомляють архиєпископамитрополита, який скликає синод. Митрополит інформує синод
про стан єпархії за відсутності пастиря і, закликавши співбратів
вибрати гідного кандидата, віддаляється. Після інформативного
процесу синод переходить до вибору трійки кандидатів, яких
представляє архиєпископу-митрополиту.
2.

Спосіб вибору єпископа42:

«Книгохранитель наказує присутньому секретареві записати ті три
імена, які єпископи вибрали, кожного з ієромонахів, за іменем; потім
найстарший єпископ, що вищий від інших за ступенем, запечатує
такого листа, і всі передають його книгохранителю, і кожний,
вставши, йде відпочивати. Книгохранитель несе і дає листа
митрополитові і йде собі. Він же, увійшовши у звичне місце, де
творить молитву, кладе запечатаного листа перед іконою Спасителя
чи перед іконою Матері Божої, багато молиться, старанно і зі
слізьми, закрившися сам один; потім бере листа, відкриває, і так,
прочитавши три імена, вибирає одного з них, кого хоче .
патріархом

' удаге. ДмТгРУШ^ВСЫШЙ^/ото;«.
МАРУСИН. -
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3. Документ про вибір синоду
На зборах єпископи пишуть імена трьох єромонахів, яких вони
вибрали, і заявляють про це у листі:
«Року інднкта, місяця (назва), і число дня та назва, за велінням
блажениішого (ім'я) митрополита Київського і всієї Руси, сівши,
боголюбивих єпископів руських, які не прийшли (імена), йу
всечесному соборному храмі Пречистої Богородиці, у місті (назва)
Богом береженому, вибрали в найсвятіше єпископство, і пишуть
імена трьох»*4.
Після акту вибору єпископа йде акт проголошення45.
4. Зібрання самих єпископів
Щодо питання вибору кандидатів-єпископів для визначеного
«престола», Берестейський синод 1591 р. говорить про чотирьох
кандидатів:
«Зібравшись самі, разом виберуть для вакантної єпархії чотирьох
вірних і достойних кандидатів на цю гідність, вдівців або
неодружених, або також достойних людей з духовенства...»46.
5. Номінація без попереднього вибору синодом
У XVI ст. польські королі і великі князі литовські
привласнили собі виключне право номінувати єпископів для
вакантних єпархій47. Архиєпископи-митрополити Київські на
різних синодах обороняли давнє право вибору кандидатів на
що архиєпископ-митрополит інформував короля про кандидатів, і
останній видавав єпископський привілей. На цій підставі
архиєпископ-митрополит номінував єпископа та висвячував
його48.
Але така практика не завжди визнавалася тогочасною
світською владою:
«Якщо хтось, всупереч цьому наказу і постановам синоду, не
будучи вибраним на кандидата, звернеться до короля і отримає
123 р. // БЕНЕШЕВИЧЪ. - С. Зі.
II р. - Каи. 1 // ЖУКОВИЧЬ. Брестскій собор» 1591. 47 Пор.: Стар.
48 ВЕЛИКИЙ.
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єпископську гідність без відома і збору ієрархів, митрополит не має
надавати гідність, ні висвячувати нікого, коли мав би навіть
офіційний документ для цього, і крилошани не мають відпустити
йому церковні добра і не мають в жодному випадку виявляти йому
свою підлеглість, дотримуючись у всьому оцієї постанови, під
страхом виключення і усунення ВІД ГІДНОСТІ»49.
Берестейський синод 1591 р. намагався перешкодити подаль
шому утвердженню права патронату польського короля. Однак
насправді монарх І надалі номінував будь-кого на єпископські
катедри, навіть мирян й інших осіб, які не мали нічого спільного
з вірою Церкви. Синод, натомість, дещо упорядкував цю практику.
Можна було вибирати кандидатів-мирян, вдівців чи неодружених,
без жодного церковного ступеня. Звичайно, були також кандидати
із світського та монашого духовенства. Критерієм вибору мала
завжди виступати побожність та гідність особи, а не звання, гро
ші, симпатія, хитрість чи соціальний стан. Крім того, синодаль
ний критерій міцно утвердився, а де є єдність, завжди є сила.
Єпископи спільно мали вибирати кандидатів, і більше ніхто до
цього не допускався50.
6.
Передунійний період та вибір синоду
Напередодні укладення унії Київської Церкви з Римом
єпископи підтвердили свої права вибирати нових кандидатів у
єпископи на синоді. Ось що каже про це Берестейський синод:
«Оскільки в наших канонах маємо застереження, що як
митрополит 1 єпископи, так і інші подібні достойники, найперше
вибиралися людьми духовного і мирського стану, просимо Його
Величності Короля дати нам повну волю вибирати їх. Після смерті
будь-кого з цих достойників просимо, щоб ми могли вибрати
чотирьох кандидатів, і одному з них, найбільш відповідному, Його
Величність Король дасть цю гідність»51.
7.
Конституція «Бесеї Лотапшп Ропгійсет» і вибір єписко
пів
Папа Климентій VIII в апостольській конституції «Цесеї
Котапиш РогШіїсет» від 23 лютого 1596 р. визнавав владу
архиєпископа-митрополита Київського затверджувати вибір тих,
які були належно номіновані єпископами-суфраганами:

^^Берестейський синод 1591 р. - Кін. 1 // ЖУКОВИЧЬ, БрестскШ соборі 1591.
50 Пер.: Стор. 129-131 цісі праці.
51 Берестейський синод 1595 р. - Кін. 10 // ООВ. - С. 69.
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кандидата і ставить його на кінці єпископських сидінь у центрі. А
кандидат тут стоїть, робить три глибокі поклони до митрополита і
поступово наближається до нього. Він наближається до митрополита,
що сидить і тримає в лівій руці посох62, з опущеною правою рукою,
яка лежить на правому коліні, і він робить легкий поклін, цілує
праве коліно63 святителя і також руку, що спочиває на ньому, потім
праву щоку; потім повертається до єпископів, спочатку тих, що
справа, і вітається з ними поцілунком в уста, наближаючись від
найстаршого до останнього, потім наближається до єпископів з лівого
боку, робить те саме; і трохи відступаючи назад, знову робить
поклін, як раніше. Його садять трохи нижче від єпископів, на
окремому кріслі. А після цього одним з дияконів готується кація64,
благословляє також ладан, і диякон кадить образ святої ікони, яка
там є, після того праве крило єпископів, потім ліве. Співці співають:
Преосвященному (ім'я) митрополиту Київському і всієї Руси многая
літа. Після того, вставши, кожний йде до себе.
Нехай буде відомо, що перший обряд, який проходить під час
сповіщення, і також цілування, відбуваються перед Літургією, о
другій годині дня»65*.
4. Світська влада та єпископська номінація
Якщо Евхологіон митрополита Київського не говорить про
світську владу, то Берестейський 1591 р. і Сокальський 1594 р.
синоди згадують про неї. А. Великий пише, що на практиці:
«...в кінці XV ст. і в XVI ст. польські коро/
князі здобули собі виключне право номінаці
видаючи так звані королівські привілеї на
митрополити на різних синодах обороняли
кандидатів на єпископські катедри. В и
практикувалось, що митрополит завчасу пов
кандидата, а цей видавав номінаційний приві

Король номінував єпископів з різних мотивів. Доходило до
спадкового єпископату. У XVI ст. часом було два або три
кандидати, номіновані королем, що сперечалися за єпархію навіть
зі зброєю в руках67. З цієї причини Берестейський синод 1591 р.
залишає світській владі право лише затверджувати кандидатів;

65 Київський Евхологіон 1423 р. // МАРУСИН. - С. 33.
ДмТиЛИКИЙ.'>^и»<с.
Г°^’ГС.С™Ыв2.1 ЗИ1РІ1, * 1577 Р’
67 СОНЕВИЦЬКИЙ. - С. 48.
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«...нехай попросять у короля дозволу, щоб їх затвердили та
надали права. Треба продовжувати в той самий спосіб і при смерті
архиєпископа-митрополита Київського. Але в цьому випадку каноніки
повинні повідомити прототронія, єпископа Володимирського і
Берестейського, і він, за вже описаним порядком, повідомить
Навіть за складних обставин Берестейський синод обороняє
синодальні права щодо вибору кандидатів-єпископів. Однак вже
через чотири роки інший синод, Сокальський, вже не дотри
муючись синодальної постанови, вирішує:
«Після відходу з цієї землі кожного і
пів, ті. яким Його Величність король в>«рішить дати ці духовні
престоли, нехай будуть висвячені за старою
Київським...»69.
5. Унійннй період та номінація єпископів
З формальним приєднанням Київської митрополії до Римської
Церкви ситуація поступово змінюється. Як ми вже зазначали, Бе
рестейський синод 1595 р. домагався у Римського престолу та
польського короля права вільно вибирати власних достойників на
кандидатів для вакантних єпископських осідків:

надавались простодухим людям, які заледве вміли читати».
Єпископи погодились вибирати чотирьох кандидатів, з яких
один був би номінований королем і поставлений митрополитом:
«По грамоту на свячення єпископа нашого обряду нехай не
висилають до Риму, але якщо Його Королівська Милість номінує
єпископа, тоді митрополит чи архиепископ, по старому звичаю,
Митрополити завжди мали значний вплив на номінації
єпископів. Через те, що всі єпископи походили з чернечого стану,
пошуки кандидатів не були утруднені:

синем 1591 р. // ЖУКОВИЧЬ, БрестскІЙ соборъ 1591. - С. 45-71.
ннод 1594 р. - Кін. 8 // DUB. - С. 38.
«р^ И*І^0І^,'опуйлїкоН
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«Будучи також і самі ченцями та проживаючи якийсь час у
монастирі, а згодом задержуючи за собою найвищий провід Василіянського Чину, митрополити знали приблизно кандидатів, гідних і
спосібних на цей високий уряд. З хвилиною, коли найвище насто
ятельство в Чині Василіян перейшло до звичайних ченців, василіянські протоархимандрити зі своєю Радою обстоювали право мати
співвирішальний голос в номінації кандидатів на єпископство»71.
Знатні сім’ї, з яких походили ченці, будь-якими засобами
намагалися зробити їх єпископами, отримуючи єпископські
привілеї від короля, часто за посілості або гроші. Траплялися
випадки, коли про номінацію єпископів архиєпископ-митрополит
На початку XVIII ст. Рим заборонив будь-яку ініціативу в
отриманні єпископського привілею від польського короля72.
в. Єпископська номінація в часи Австро-Угорщини
У Галичині, під Австро-Угорщиною номінації були імперіальними73. Від архиєпископа-митрополита Львівського залежало
затвердження або церковна номінація та поставлення
номінованого імператором74. У Святительському Служебнику,
виданому А. Бачинським у Львові 1886 р., зазначається, що перед
актом хіротонії відбувається діалог між святителем та
номінованим єпископом, під час якого святитель просить
документ номінації від Святого Римського престолу, і лише після
його виголошення святитель наказує номінованому читати
Символ Віри75.
7. Бенедикт XV і єпископська номінація
Ще один цікавий прецедент зустрічаємо на початку
XX ст. 29 січня 1917 р. папа Бенедикт XV виголошує апостоль
ського листа про забезпечення ПеремиськоІ єпархії76, але лише
«de hac vice derogantes», оскільки митрополит був ув’язнений і
не міг діяти згідно з правом. У листі це право назване «при
вілеєм», підтвердженим буллами «Decet Romanum Pontificem» від
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23 лютого 1596 р. і <In Universalis Ecclesiae» від 24 лютого
1807 р
8.
Висновок
Архиєпископ-митрополит, голова Церкви, сам висилає буллу
номінації після вибору синодом єпископів. Інші способи номінації
в різні історичні періоди треба було толерувати, але вони не
відповідають автентичній традиції Київської Церкви.
V1IL Присяга та свячення єпископа
Оскільки єпископ є не лише носієм юрисдикції, а й най
вищим священиком, то для виконання свого мандату святителя
він мусить бути висвяченим на таку службу. Перед свяченням
визнає Символ Віри і дає присягу вірності Голові своєї Церкви,
тобто архиєпископові-митрополиту Київському, Галицькому і всієї
Руси77. Присяга відбувається в часі хіротонії єпископа, якщо
архиєпископ-митрополит висвячує його особисто. Коли ж номінованого висвячує єпископ-делегат архиєпископа-митрополита, то
В часі хіротонії делегат приймає лише визнання. Присяга вірності
відбувається раніше, безпосередньо в руки самого архиєпископамитрополита, або через спеціальне уповноваження якогось
епископа78.
2.
Визначений час для єпископських свячень
Встановлений час для висвячення на єпископа, — три місяці
після затвердження номінації. Берестейський синод постановляє:
«І якщо така гідність буде надана світській особі, вона муситиме
бути висвяченою в межах до трьох місяців під загрозою
позбавлення гідності.. Бо ще й зараз є дехто, що обіймає посаду від
багатьох років 1 ще не прийняв свячень, виправдовуючись якимись
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3. Порядок і устав80 малого входу
«Порядок і устав малого входу відбувається так: в день, вста
новлений митрополитом, єпископи збираються о другій годині дня в

[...] Митрополит висилає архидиякона з іншими дияконами, що
йдуть до вівтаря, де сидить кандидат, одягнений у всі священичі
ризи, беруть його 1 ведуть до приготованого місця, де лежить
зображений орел82, ставлять біля орла і вручають йому визнання
віри, написане на листках. Він робить легкий поклін в сторону
митрополита, що сидить на своєму троні, як приписано, і князю по
його правиці, і також єпископам на своїх місцях, читає своє
сповідування перед усіма»83.
4. Порядок висвячення на єпископа
«Після співу Трисвятого84 святитель піднімається на сходинку
перед вівтарем; двоє з присутніх тут святителів приводять того, що
має бути висвячений, і він стає з правої сторони. Книгохранитель
стає з лівого боку І простягає йому папір, на якому написано...
Якщо немає книгохранителя, його замінює архндиякон і виголошує:
Будьмо уважнії Святитель, так щоб його чули всі присутні, читає
написане: «Присуд і постанова боголюбивих єпископів. Божественна
Благодать, що завжди недужих оздоровляє і те, що їм недостає,
доповняє, поставляє (ім’я) благоговійного священоієрея єпископом
Богом береженого міста (назва). Отже помолімось за нього, щоб
зійшла на нього благодать Святого Духа». І коли всі співають тричі:
Господи помилуй, святитель відкриває Євангеліє, яке підтримують
також інші співсвятителі, кладучи його на голову 1 потилицю
кандидата. Потім робить три знаки хреста над його головою, кладучи
на нього руку, так молиться: Владико, Господи Боже наш, що через
Твого славного апостола Павла встановив устав ступенів і чинів, щоб
працювати та служити Твоїм чесним і пречистим Тайнам у Твоему
святому жертовнику — спочатку апостолів, потім пророків, а врешті,
вчителів. Ти сам, Господи всього, і цього вибраного і допущеного до
євангельського ярма і єпископської гідності, через мою руку, грішника, і
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інших єпископів-співсвятителів, тут присутніх, скріпи осяянням,
силою, ласкою Твою Святого Духа, як Ти скріпив апостолів і пророків,
і як Ти помазав царя і освятив святителя. Зроби його службу
бездоганною. Прикраси його усякою чистотою, щоб він був святим,
щоб бути гідним просити того, що є необхідне для спасіння народу і
щоб бути вислуханим Тобою. Виголошення: Тому що освячене Твоє
ім’я і прославлене царство Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і
повсякчас, і на віки вічні. А після Амінь один із співсвятителів каже
наступні прошения тихим голосом, так щоб інші співсвятителі могли
почути і відповісти... У той час, як відбуваються ці благання,
святитель, тримаючи руку на голові висвячуваного, так молиться:
Господи, Боже наш, тому що людська природа не може витримати
суті Твойого Божества, у своєму провидінні Ти встановив вчителів з
нашого ж людського стану, щоб перебувати при Твоєму престолі до
кінця, щоб приносити Тобі жертву. Ти, Господи, що вибрав цього Твого
слугу, як будівника Твоєї владичої благодаті, зроби, щоб він
уподібнився до Тебе, правдивого Пастиря, що дає своє життя за
Твоїх овець, проводирем сліпих, світлом тих, що у темряві,
наставником нерозумних, світлом у світі. Так, щоб після того як
пропіклується в цьому житті за душі, йому довірені, міг стати не
осоромившись перед Твоїм судом і отримати велику нагороду, яку Ти
приготував для тих, які терплять за проголошення Твого Євангелія.
Виголошення: Так як Тобі полежіть мати милосердя і спасати, Боже
наш, і віддаємо Тобі славу, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і
повсякчас, і на віки вічні. А після Амінь піднімає Євангеліє і кладе
його на святу трапезу. Потім одягає омофор85 на висвячуваного,
кажучи: “АксіосГ; і так само співслужителі і співці повторюють тричі
Висвячений сідає першим по праву руку від святителя і виголошує
“Мир всім" на читання Апостола. Раніше за інших причащається
найдорожчого Тіла і Крові Христа. І він дає Причастя святителю та
5. Свячення митрополитом
Це безпосереднє й постійне право, привілей і обов’язок
•рхиєпископа-митрополита Київського, Галицького і всіє! Руси —
■исвячувати єпископів своєї провінції та своєї нації87. Він
виконує це своє завдання принаймні з двома іншими єпископами
своєї Церкви88.
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б. Свячення православними
Сумніваючись, чи свячення єпископа грецького обряду
владикою — схизматиком і єретиком, є дійсним, і чи треба й
можливо знову висвячуватися «під умовою», Римський апостоль
ський престол відповів 13 березня 1669 р., що така хіротонія
дійсна, але недозволена й потребує «реляксації» щодо позба
влення сану та звільнення тому що вона відбувалась не по
правилах89.
7. Свячення лише одним єпископом
У випадку свячення єпископа лише одним владикою джерела
повідомляють, що треба дотримуватись припису, виданого
Пієм IV 11 серпня 1562 р.90
8. Свячення за участю латинських єпископів
Митрополит Рутський отримав повну владу висвячувати
єпископів, у надзвичайних випадках, з латинськими єпископами91.
Також за деяких обставин латинські єпископи можуть брати
безпосередню участь у свяченні єпископа Київської митрополії, і
навпаки92. Це правило особливо актуальне тоді, коли нелегко
подолати відстань, і може застосовуватись, наприклад, у часі
війни або переслідувань93.
9.
Свячення єпископом, який не є Головою Церкви
За наявності вмотивованих причин архиєпископ-митрополит
може уповноважити іншого єпископа до висвячення номінованого,
для чого призначає також єпископів-помічниківР4.
На практиці номінований єпископ дуже часто висвячується в
соборі єпархії, для якої він був номінований95, у певних випадках
— в соборі архиєпископа-митрополита або також в інших міс-
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цях96. Центром помісної Церкви, яка є собором Голови Церкви,
видається місце, в якому проходили єпископські свячення. Також
через труднощі з комунікацією, які мали місце в минулих
століттях, більш правдоподібним є твердження, що найбільш
придатним місцем свячення є собор архиєпископа-митрополита.
У перспективі необхідно опрацювати відповідну статистику з
цього питання.
11. Висновок
Звичайно архиєпископ-митрополит Київський, Галицький і
всієї Руси приймає присягу та висвячує кандидата в єпископи
Від імені своєї Церкви. Це його визначене й постійне право,
привілей і обов’язок. Різні інші способи також можливі, з огляду
на необхідність уділення єпископських свячень, і обов’язково у
згоді з Головою Церкви.
IX.

Передання апостольської спадкоємності єпископа

Питання, яке зараз ставимо, полягає в тому, чи передання
апостольської спадкоємності (церковної та юридичної)97 єпископа
Київської об’єднаної Церкви відбувається лише через Боже
Милосердя чи також через ласку Римського апостольського
престолу98.
2.
Апостольська спадкоємність
Як саме відбувається передання єпископського сану, визначено
Берестейським синодом 1595 р. (кан. 11), а також в «Цесеї
Ііотапшп РоМіБсеть. Берестейський синод говорить, що єпископ,
щоб мати змоіу висвятитись і почати виконувати свою службу,
мусить отримати грамоти від архиєпископа-митрополита, а не з
Риму99. Папський документ в особливий спосіб підтверджує це
синодальне рішення:
«Той, що буде вибраний, за звичаєм або визнаним способом, чи
номінований, буде затверджений і поставлений архиєпископоммитрополитом Київським і Галицьким, який зможе і муситиме надати

^ ПЕТРУШЕВИЧЬ. Галицхал Літопис» а 1772. - С. 277-278.
98 Ргор. Сопдг. ріп. 11.08.1834. АИІ, ГоІ. 510, ЛгсМгрІїссриї пиіоп тітиіі аЬ ір»
иаигрітії // Тюв <ЙШш пиочо. - С. 27.
99 рив. - т. і. - а 70.
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йому висвячення на службу з владою і від імені Апостольського
престолу»100.
Єпископська юрисдикція, отже, передана єпископові Київської
з’єдиненої Церкви через архиєпископа-митрополита Київського і
Галицького в ексклюзивний спосіб, однак від імені Римського
апостольського престолу101.
На початку XX ст. архиєпископ-митрополит Андрей Шептицький писав:
«Кожний єпископ повинен отримати знання 1 владу виконування
Святих Тайн і духовну владу з рук Христа; якщо не отримає їх з
рук Христа, не отримає взагалі. І з рук Христа їх отримає, коли
наступництво проходить через владу Святішого Вселенського Папи
Римського»102.
3.
Висновок
Згідно з традицією об’єднаної Київської Церкви, яку виклав
Андрій Шептицький, церковне апостольське наступництво (влада
освячувати) єпископа об’єднаної Київської Церкви передається зі
свяченням Головою Церкви за згодою синоду і від імені єпископа
Риму, через благодать Святого Духа. Юридичне апостольське
наступництво (влада юрисдикції) передається через церковне
апостольське наступництво (владу овячувати), рішенням Голови
Церкви у згоді з синодом і від імені єпископа Риму.
X.

Інтронізація єпископа

1.
Вступ
Інтронізація, чи встановлення — це процедура надання
церковної посади, що є безпосередньою умовою перед виконанням
єпископських функцій на даній території над частиною Божого
народу.

ШЕПТИЦКІЙ,
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2. Обряд інтронізації
Евхолоґіон Київського митрополита говорить:
«Після Святої Літургії митрополит 1 всі Інші єпископи знімають
священні ризи, а новий єпископ чекає в ризах на обряд інтронізації.
Перед іконостасом, з боку протезу, тобто з лівої сторони, готують
архиєрейський престол і два старші крилошани супроводжують
нового єпископа та садять його на престол. У цю мить
протопресвітер з правого боку, а другий пресвітер із старших
священиків з лівого боку, допомагають йому встати і сісти, кажучи:
Іс полла еті деспота103, і знову піднімають його і садять, кажучи так
само, і також третій раз його садять І, трохи віддаляючись від
трону, співають (ім'я) Священному Єпископу Богом спасенного міста
(назва) многая літа. Це ж співають і співці. Згадані крилошани
знімають з нього всі ризи, а після цього прислужник з митрополичої
келії одягає на нього параман104 зі смугами, а також наложує на
нього ікону105, потім мантію зі смугами, і протопресвітер з іншими
його приймають і ведуть до митрополита і єпископів...»10®.
3. Документ передачі єпархії
Передача єпархії відбувалась або відразу після свячення, або
наступного дня, при цьому всі вітали нового єпископа
«поцілунком миру». Після закінчення церемонії повертались до
митрополита та до синоду єпископів, які видавали новому
єпископові документ про передачу йому єпархії107.
4. Прийом нового єпископа у синод єпископів
Евхологіон митрополита Київського говорить:
«Потім у день, який визначить митрополит, збираються до нього
єпископи після утрені, о другій годині дня; він сідає там, де
звичайно сидить з єпископами. Митрополит сідає на своє місце,
заходить, а чекає назовні; книгохранитель чи архидиякон виходить з
єпископа, ведуть всередину, а він, увійшовши в двері, тричі
кланяється митрополитові, робить це поступово, наближаючись до
нього, і цілує праве коліно митрополита, а також праву руку, що
спочиває на коліні, і після того праву щоку і, трохи віддаляючись,
знову кланяється. Співається многоліття митрополитові, і новий

103 Ди». Слоти,
104 В оригінальному тексті «переманаткаь. Див. Слоти*.
105 Йдеться про панагію.
10®Київський Евхологіон 1423 р. Ц МАРУСИН. - С. 39-40.
107 МАРУСИН. - С. 45.
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єпископ цілує всіх Інших єпископів, що стоять по правий і лівий
боки, 1 тоді сідає на визначене для нього місце між єпископами»108.
Ця урочистість є офіційним прийомом нового єпископа в
синод, тобто в колегію єпископів.
5.
Висновок
Висвячений єпископ, щоб мати змоіу виконувати свою службу,
повинен бути інтронізований і отримати документ про передачу
йому єпархії. Грамота канонічного поставлення нового єпископа
надається від голови помісно! Київської Церкви, що зі своїм
синодом має керуватись правилами власної Церкви.
XI.
Роль єпископа Риму, крилосу, протосинкела, вірних у
поставленні єпископа
Для остаточного з'ясування теми необхідно також визначити ту
можливу роль, яку відігравали інші постаті у номінації візан
тійсько-католицького єпископа в українсько-білоруській Церкві.
2.
Єпископ Риму
Роль Римського Архиєрея у поставленні єпископа Київської
Церкви простежується в різних джерелах. Замойський синод
наголошує, що «Святіший Отець є головою і князем решти
єпископів». Тому єпископи, дізнавшись про смерть Папи Рим
ського, повинні відправити із своїми підлеглими похоронну
відправу й просити Бога за щасливий вибір нового понтифіка109.
Львівський синод 1891 р. з цього приводу постановляє:
рішення, чи через звичайне і прилюдне вчення, як об’явлене Богом,
подає до вірування, в це віримо, торжественною ісповіддю це
визнаємо і навчаємо; власне це, що було вирішено на Вселенському
віру, про Церкву 1 про Папу Римського, і його повну, найвищу,
звичайну і безпосередню владу та управління над усіма і кожним
окремим пастирем і вірним, і його непомильний авторитет у вченні,
коли говорить із катедри»110.

р. // МАРУСИН. -
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«Отже, цілковита самоуправа Церков, котрі різняться чи то
обрядом, чи мовою, чи національністю, мусить бути зовсім
виключена із цієї форми церковного правління»111.
Але, говорячи про єпископа, той же Львівський синод зазна«Як Римський Архиерей поставлений на найвищу спостережну
точку, звідки може наглядати за Господнім виноградником, що
простягається по цілій Вселенкій..., так єпископ поставлений Святим
Духом дивитися за окремим виноградником, який через Господній
наказ йому доручили стерегти»112.
Згідно канонічними джерелами Київської Церкви, архиєпископмитрополит Київський дбає про всю помісну Церкву та після
вибору синодом трьох кандидатів номінує одного з них єпархіаль
ним єпископом від імені єпископа Риму. Але на практиці, про
що йшлося в другому розділі, римський понтивфік користувався
звичайним правом поставлення єпархіального єпископа Київської
Церкви. Самоуправління, гарантоване Східним Церквам від апос
тольських часів, було дуже обмеженим.
3. Крилос, протосннкел та вірні
Крилос, протосинкел та інші священики чи монахи, а також
вірні не мають право голосу в номінації їхнього пастиря. Нам не
вдалося виявити свідчень про таку практику, а окремі винятки
лише підтверджують це правило.
4. Висновок
У призначенні єпископів об’єднаної Київської Церкви, крім
архиєпископа-митрополита, брали участь єпископи, зібрані в
синод113, прототронійіи, а також єпископ Риму.
ХП. Роль світського володаря в номінації єпископа
Роль володаря, ким би він не був, у єпископських номінаціях
на вакантні єпархії залежить від рівня розвитку того народу, який
репрезентує місцеву Церкву, державного устрою та конкретного
історичного періоду. Ми не розглядатимемо детально це питання,
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ХШ. Висновки
Єпископ об’єднаної Київської Церкви був дієвим учасником
двох вимірів Церкви — вселенського в помісності та партику
лярного, тому залишення ним єпархіального осідку призводить до
структурних змін на місцевому рівні та в масштабах помісної
Церкви. Голова цієї Церкви, тобто архиєпископ-митрополит Київ
ський, Галицький і всієї Руси, повинен скликати всіх єпископів
на виборчий синод. З іншого боку, ніхто з єпископів без
поважних причин не може самоусунутися від колеґіяльного життя
своєї Церкви у такий важливий момент. Відбувається інфор
мативний процес, ініційований інституцією, що вибирає кандидата-єпископа, тобто синодом. Якості, необхідні для кандидата в
єпископат, це — гідність, побожність, руський обряд, висока
освіченість, вік не менше 40 років, не перебування у шлюбі
(може бути нежонатий або вдівець), священство. Спосіб вибору на
єпископа — колегіальний на вселенському рівні помісної Церкви
так, як він був кодифікований впродовж століть різними
нормативними актами. Синод вибирає трьох кандидатів, після
чого голова Церкви призначає одного з них. Архиєпископмитрополит особисто надсилає номінаційну грамоту після
призначення синодом єпископів. Архиєпископ-митрополит Києва,
Галича і всієї Руси приймає присягу та висвячує кандидата на
єпископа однієї частини своєї Церкви. Це його визначене й
постійне право, привілей і обов’язок. Церковна апостольська
спадкоємність (влада освячення) єпископа об’єднаної Київської
Церкви перелається зі свяченням від голови Церкви за згодою
синоду і від імені єпископа Риму, через благодать Святого Духа.
Юридична апостольська наступність (влада юрисдикції)
передається через церковну апостольську спадкоємність, рішенням
голови помісної Київської Церкви за згодою синоду і від імені
єпископа Риму. Отже, грамота канонічного поставлення нового
єпископа походить також від архиєпископа-митрополита першого
престолу. В різні історичні періоди через архиєпископамитрополита єпископи, зібрані в синод, і особливо прототроній, а
також єпископ Риму брали безпосередню участь в єпископському
ставленні.

Владика-пастир рятує від страти мечем трьох мужів
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житієм». Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.

РОЗДІЛ IV
П РА ВА ТА О Б О В ’Я З К И Є П А Р Х ІЯ Л Ь Н О Г О
Є П И С К О П А В Т Р А Д И Ц ІЇ О Б ’Є Д Н А Н О Ї
К И ЇВ С Ь К О Ї Ц Е РК В И

Різні права та обов'язки єпископа поділяються таким чином:
обов'язки єпископа відносно своїх співбратів-єпископів, членів тої
самої помісної Церкви; єпископ у виконанні своєї служби пастиря
Церкви як такої, ;■ на сам кінець — як вчителя, святителя, та
міністра управління. Оскільки йдеться про одну й ту ж особу, то
в тексті також не знайдемо такого чіткого розрізнення між
різними службами, виконаними за допомогою дарів Святого Духа,
отриманими єпископом під час рукоположения як пастиря
Христової Церкви так, як це показано графічно.

Це пояснюється тим, що в практичному житті, у різних діях
пастир може виконувати різні служби одночасно.
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П. Владика у єпископському сопричасті
Ів Конґар пише, що єпископи повинні здійснити:

«На рівні спільнот, з яких кожна на місці здійснює таїнство
Заповіту в Ісусі Христі, почуту і прожиту правду єдності одна
кового божественного життя у всіх. Ідентичність визнаної віри та
уділених Святих Тайн у місцевих, відносно автономних спільнотах,
якраз і творить сопричастя».
Продовжуючи свою думку, відомий теолог додає, що таке
сопричастя втілюється у жестах солідарності між владиками, що
представляють чи уособлюють свої єпархії; сопричастя між
єпархіями здійснюється в сопричасті між єпископами1:
«Згода і солідарність у вірі, а також щодо найважливіших правил
церковного життя: вони здійснюються, а заразом і реалізовуються
Важливими є передусім прямі й особисті контакти,
відвідинами, гостинністю, зборами, синодами:

з

«Синоди є важливим засобом досягнення одностайності Церкви
через єпископів. Не маючи змоги особисто брати участі у синодах чи
у певному рішенні, прийнятому за їх відсутності, єпископи
‘приймають” ці рішення, приєднуючись до них, і так реалізовують
зі оду сопричастя»2.
2.
Практика відносин між єпископом та синодом
Берестейський синод 1590 р. реформував практичні правила
сопричастя між єпископами і зобов’язав єпископів збиратися на
синод кожного разу, коли синод проголошений архиєпископоммитрополитом, інакше будуть покарані. Пошук та зміцнення угоди
братньої любові між єпископами є постійним завданням, що
потребує їх особистої присутності3.
Єпископ зобов’язаний прибути на синод під загрозою штрафу.
Якщож не з’явиться через хворобу, під час наступного засідання
повинен присягти на правдивість своїх слів. Коли ж владика

П
д^і.Ц

тїлюГхЗї!!

Вгмсі». 1969. - С. 352-254, де цитуються
2 СОКОЛЯ У. - ШІРЦУ В, І 'ЕріхораЮ* Іа Шюа ипЬлггаІв Ц ВІЬІІМес» (II сиііига
геїівіом / Бег. 2. - Воша, 1965. - Т. 94. - С. 285-266.
3 Зерестейсмсий синод 1590 р. // ОЦВ. - С. 6.
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проігнорує виклик і не захоче давати підтвердної присяги з
поясненням причини відсутності, то в такому разі буде усунений,
хоча він має право оборонятися.
3.
Синод як місце братерства
Роком пізніше Берестейський синод 1591 р. говорить про си
нод вже як про місце братерства:
«Послух тому, хто головує за чином, повинен повністю зберігати
нижчий у відносинах з вищим, архиєпископ-митрополит — у відно
синах з екуменічним патріархом, єпископи з архиепископом, архимандрити з єпископами... Якщо нижчі чини були чимось ображені
вищими, у таких випадках звинувачення проти них повинно
подаватися до архиепископа, а проти архиепископа — загальному
«Бачучи, що в останніх часах ввійшло у звичку кидати наклепи
один на одного і бігти зі скаргами до святійшого патріарха без волі
і відома архиепископа, — а як результат цього з'являються офіційні
патріарші документи, звернені до архиепископа і єпископів, з
усуненням з посади, упадок в не-благословення або прокляття, —
синод, передбачаючи появу злоби і схильності до зла, вирішив: якщо
хтось отримає такі офіційні документи від патріарха проти
митрополита 1 єпископів, це означає що кидають на них наклеп за
їхніми плечами, такі офіційні документи не повинні мати жодної
сили і не можуть нічим нікому зашкодити без ясного і відкритого
обговорення з боку синоду»5.
Щоб синод був місцем, де можна розв’язати більшість наявних
проблем, кожний єпископ повинен брати зі собою на синод усіх
архимандритів, ігуменів, протопресвітерів та інших священиків,
освічених у божественній науці, навіть під загрозою усунення. Без
сумніву, ці останні мали дорадчий голос. Вирішальне слово
залишалося за митрополитом та єпископами.
4.
Періодичність синодальних зустрічей
Згідно з приписами святих канонів, провінційний синод
повинен проводитись у певних визначених інтервалах часу. Ця
практика не утвердилася в Київській Церкві, де синоди
проводилися час від часу. Часто відбувалися виборчі синоди.
Єпископи також збиралися, щоби святкувати урочистості, засуджу
вати єретиків, вести мову про дисциплінарні питання й усувати
зловживання. Під польським пануванням виборчі синоди, як
с Д Берестейський синод 1391 р.. - Кім. 17 // ЖУКОВИЧЬ, Брестскій Собор* 1591. с Д Берестейський синод 1391 р. - Кди. ЗО// ЖУКОВИЧЬ, Брестскій Собор* 1391. -
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правило, не скликалися; король сам номінував єпископів, яких
митрополит затверджував. З приїздом в руські землі Константи
нопольського патріарха ЄреміІ II практика проведення синодів у
Київській Церкві відновилася. Починаючи з 1589 р., бачимо цілу
низку синодів, що допровадили до унії Київської Церкви з Римом.
Берестейський синод 1590 р. вирішує:
«Цим нашим листом постановляємо проводити собори і синоди
ми самі і все духовенство нашої святої Східної Католицької Церкви
щороку...»6.
У 1626 р. єпископи скоригували це рішення:
«Проводити загальний собор кожні чотири роки в часі та місці,
вказаному митрополитом; про час і місце єпископи повинні бути
повідомлені за чверть року перед тим»7.
5.
Синод як суд для єпископів
Лише синод може судити єпископа. Відомо багато таких
випадків у давній Київській Церкві8. У 1590 та 1593 рр.
Берестейські синоди розглядали суперечку єпископа Львівського і
Кам’янець-Подільського Ґедеона Балабана з Львівським Ставропі
гійським братством. Єпископ був усунений від сопричастя. Після
проголошення унії на Берестейському синоді 1596 р, єпископи
Гедеон Балабан та Михайло Копистинський були усунені з
катедр та позбавлені сопричастя. Перед Кобринським синодом
1626 р. папа Урбан VIII підтвердив право митрополита
«накладати кари» на єпископів, які не дотримуватимуться
приписаних норм9.
необхідні складові для здійснення єпископського сопричастя.
ПІ. Пастирські функції єпархіального єпископа
1. Вступ
Спираючись на матеріали Львівського синоду 1891 р., митро
полит Андрей Шептицький визначив пастирські функції єпископа:
«Як Святіший Отець покликаний до найвищого надзору, звідки
можна спостерігати за виноградником Господніх військ, дислокованих
по всій землі, так єпископ встановлений Святим Духом сторожем
6 Берестейський синод 1590 р. // DUB. - С. 6.
7 Койринський синод 1628 р. - С. 14; DYMYD. - С. 64.
8 Див.: STAS1W, МЛгороНа HalicUnsu. - С. 218, 222-229.
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окремого виноградника, за яким Господь доручив йому доглядати
Як спостерігач, він мусить чувати день 1 ніч, щоб ніхто чужий не
завдав шкоди винограднику, і тим більше, він своїм сторожінням
мусить затримувати ворога далеко від виноградника 1 своєчасно
віддавати плоди з Господнього виноградника.
Крім того, єпископ є пастирем тої частини стада Господнього10,
яка йому особисто була довірена Господом. Як такий, на прикладі
самого Христа Господа не відмовляється дати душу свою за овець
своїх, якщо це буде потрібно; день і ніч, як вже було сказано
раніше, сторожачи, щоб оберігав їх від вовка, щоб завів їх на
найкращі пасовища 1 віддаляв від шкідників. Він зобов'язаний
особисто «скріпити слабкого, лікувати немічного, перев'язати
пораненого, повернути пропалого безвісти, шукати загубленого, вести
без жорстокості і насилля» (Єз 34.4).
Крім того, єпископ є Ангелом своєї Церкви, як сказано у книзі
Одкровення. Такий, повинен пильно сторожити від імені Бога свою
Церкву і обороняти П від підступів Сатани та його ангелів, з
розсудливою обережністю, і то не зневільна та неохоче, щоб
випадково не натрапити на такі самі погрози, що Господь таким
ангелам через слугу свого, пророка Нового Заповіту Святого Івана
Євангелиста об'явив (Од 3 і 4)»11.
Від тієї миті, як єпископ прихиляє свою голову до волі Божої,
між ним і його місцевою Церквою утворюється «найсильніший
зв'язок, який може існувати, тому що сформований рукою
Христа», що потім зміцнюється і освячується спільною кров’ю,
спільним життям і спільною працею. З цієї миті єпископ через
уповноваження Христа має бути не лише братом, а й пастирем
та батьком; він усім своїм серцем має жити лише для свого
християнського народу, і всією своєю душею працювати,
жертвуватись повністю для свого стада і, якщо необхідно, дати
2. Взаємне пізнання
Через кілька років після Львівського синоду, в дусі його
постанов, новий єпископ Андрей Шептицький у пастирському
посланні «Християнська робота» дає наступні пояснення своєї
майбутньої пастирської діяльності: владика повинен знати своє
стадо, відвідувати міста і села, спілкуватися з людьми, щоб знати
їхні потреби і в разі необхідності їм допомогти. Людям також
треба знати єпископа, щоб йти за його голосом та приймати з

його рук благодать і мир, які Христос дає через нього13, а для
цього післанництва єпископ мусить втішатися повагою і мати
свободу дій.
Ще задовго до цього Замойський синод звернув увагу на те,
що єпископ повинен пізнати своїх овечок14.
3. Особисте зобов’язання
Андрей Шептицький на початку свого пастирського служіння
як голова Київської Католицької Церкви, архиєпископ-митрополит
Львівський, дуже влучно охарактеризував особисте зобов’язання
єпископа при виконанні своїх функцій:
«Я знаю, що тримаю в руках владу, дану мені самим Богом і
вмітиму користуватися такою владою, коли буде потрібно... Знаю
також, що сама влада не вистачає мені для досягнення мети і спов
нення того, що маю намір робити. І через це моя праця для народу
і для Вас, Преосв. Отці, не буде лише виконанням єпископської
влади, тим менше лише бюрократичним урядуванням. Проповідуючи,
сповідаючи 1 катехизуючи особисто, намагатимусь завжди робити
більше від того, що є моїм сухим обов'язком...»13:
4. Спасіння душ
Єпископ мусить дбати про спасіння власної душі, а також душ
християнського народу, стада та овечок Христа, довірених йому
Богом1®.5
5. Екуменізм
Белзький синод 1590 р. висловився за те, щоб єпископ
об’єднаної Київської Церкви дбав в особливий спосіб про
приведення стада до мирного співжиття та єдності17. Сама
структура Церкви, з паралельною нез’єдинену ієрархією, змушує
єпископа з постійною увагою дбати про відносини з нею та
співпрацювати там, де можливо, для досягнення повної єдності,
якої вимагає Христос. Це прагнення чітко простежується у
програмному документі з'єдиненої Київської Церкви, яким є
постанови Берестейського синоду 1595 р.18
13 Ди».: ШЕПТИЦКІЙ А., Лист» Пастирскій до Вірних» Лрхітархіи. - Жовкіа.
1901. - С. 3-9.
14 Заиойський синод 1720 р. - Тит. VI Ц Додаток» до чинностей. - С. 236.
15 ШЕПТИЦКІЙ А., Одостоиньсто* и обоолжах» иящпикоо. Лист» ПостираМ до
Шептшшиоі. Синод обговорює це питання а 7 заголовку, 3 рооділі.
j® Белзький синод 1590 р. // DUB. - С. &
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6. Місіонерський дух
Згідно з Берестейським синодом 1590 р., післанництвом
єпископа є:
«...вибір, покликання 1 уповноваження, власне сказано, з дарами
влади 1 управління, які їм приналежні, без шкоди для духовних
дарів, що супроводжують формальне уповноваження апостоляту»19.
Отже, єпископ є апостолом, про що св. Павло згадує у листі
до римлян: «Управитель Христа між поганами, виконуючи святу
службу проповідування Євангелія Божого, щоб жертва поган була
приємною, будучи освяченою Святим Духом» (Рим 15, 16). Тому
єпископ мусить внести свій вклад у поширення слави Божої в
Святій Церкві, а також поза нею, приводячи до віри тих, які ще
позбавлені такої благодаті.
7. Територіальна юрисдикція
Принцип, згідно з яким єпископська юрисдикція є терито
ріальною, дуже чітко виражений у постановах Берестейського
синоду 1590 р:
«Кожний мусить перебувати у своїй єпархії, ніхто з нас не може
вмішуватись у справи іншого. Не можемо висвячувати священиків,
дияконів чи піддияконів для інших єпархій, не можемо посвячувати
церков, не можемо давати антимінсів, навіть у випадку потреби йти
вінчати чи хрестити, і не можемо обговорювати жодної справи в
жодний спосіб в іншій юрисдикції, ке можемо приймати священиків
з інших юрисдикцій без листа екскардинації 1 благословення, згідно з
8. Сталість
Єпископ прив'язаний до визначеної спільноти вірних у
певному місці. Берестейський синод 1591 р. постановляє:
«Ієрархи не можуть перескакувати без причини з одного собору
в інший. Це має бути дійсним для будь-якого ієрархічного
святителя, згідно з правилами святих апостолів і богоносних
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Права та обов’я
Канони забороняють єпископу залишати головне місто своєї
єпархії та переходити в будь-яку іншу церкву владицтва22.
9. Обов’язок резиденції
Один раз отримавши єпархію, єпископ не може відмовитись
від неї та залишити, коли захоче, хіба що у випадку хвороби чи
якоїсь іншої поважної причини, та й то за присудом митрополита.
Він зобов'язаний старанно опікуватись стадом Христа, ввіреним
йому. Єпархіальний єпископ не може з власної волі залишати
свою єпархію на довгий час. Канони постановляють, що владики
не повинні перебувати поза межами своєї єпархії понад два чи
три місяці, не отримавши заздалегідь дозволу від предстоятеля,
обов’язково з вагомої причини. Відсутність владики, навіть із
запорукою предстоятеля, в жодному випадкові не може
перевищувати п’яти місяців. В разі порушення цієї вимоги на
єпископа накладаються різні покарання23.
Отже, єпископи, покликані до сталого проживання з огляду на
обов’язок стерегти паству, повинні резидувати творчо, а не
бездіяльно. Саме вони мають бути прикладом, та знати, як
«пасти», навчати, уділяти. Святі Тайни, працювати, сповняти свою
службу24.
10. Внутрішня структура єпархії
Андрей Шептицький пояснює внутрішню організацію єпархії
таким чином:
«Єпископ не може особисто в кожному селі рядити, навчати і
поширювати Божу благодать через Святі Тайни, у кожному селі
становить парохів, які у свою чергу повинні навчати вірних, вести
їх шляхом спасіння і організовувати і наказувати все згідно з волею
Божою у церкві і між людьми. Як апостолам допомагали учні
своїй церкві є господарем Божого дому, на місці Господа Бога»25.
Цей уступ допомагає нам краще зрозуміти внутрішній устрій
єпархії, побачити співучасників та засоби спасительного
післанництва місцевого єпископа. Тими співучасниками можуть
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бути єпископ-помічник, єпархіальний синод, крилос, протосинкел,
єпархіальне управління, протопресвітери, парохи, священики,
монахи і миряни, а засобом — пастирське відвідування.
А. Єпископ-помічник
За взірцем давніх хорєпископів номінуються єпископипомічники, звані вікаріями. їх вибирають і поставляють так само
як інших єпископів. Вони носять титул єпископа одного з
головних міст єпархії або давньої, вже неіснуючої єпархії. Але це
не дає їм права самостійної влади на дану округу. Вікарії
позбавлені низки повноважень, заздалегідь передбачених законом;
перебувають у залежності від єпархіального єпископа, виконують
його доручення у літургічних та адміністративних справах чи інші
розпорядження актуального владики єпархії, помічниками якого
вони є. У надзвичайних випадках ці доручення надаються
грамотою номінації архиєпископа-митрополита26.
Б. Єпархіальний синод
Єпархіальний синод — збір священиків місцевої Церкви,
покликаних надавати допомогу єпархіальному єпископові для
добра цілої єпархіальної спільноти. Згідно з приписами, синод
проводиться один раз на рік, хоча в дійсності він відбувається в
проміжку від одного до трьох років. Лише місцевий єпископ може
скликати єпархіальний синод, він же очолює цей збір, однак
може уповноважити до цього протосинкела. На єпархіальний
синод мають бути запрошені як учасники (вони зобов’язані брати
в ньому участь): крилошани собору, професори теології й катехити вищих шкіл, протопресвітери й представник духовенства з
кожної округи, і стільки єпархіального духовенства, скільки цього
забажає єпископ. На єпархіальному синоді єдиним законодавцем є
місцевий єпископ, тоді як інші члени синоду мають виключно
дорадчий голос27. Львівський синод 1891 р., кодифікуючи
законодавство щодо єпархіальних синодів, не згадує мирян, що
беруть участь у цих зібраннях28.
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В. Крилос
Спочатку крилоси створювали єпископи з місцевого
духовенства29. Затвердження з боку якоїсь іншої церковної або
світської влади не було необхідним. Перша капітула «more Сіегі
Ritus Latin!» (за звичаєм духовенства латинського обряду) була
особисто створена в 1598 р. прототронієм, єпископом
Володимирським, Іпатієм Потієм30. Інші єпископи також
засновували крилоси. Очевидно, першим ієрархом, хто попросив
затвердження свого крилосу (заснованого 1687 р.) з боку Риму, був
Кипріян Жоховський. Під впливом контрреформаційного
законодавства Тридентського собору і вимог самих східних
єпископів право утворювати єпархіальні крилоси перейшло до
Апостольського Римського престолу31.
Крилос має власні статути. Формується з визначеного числа
членів — прелатів 1 крилошан, призначених на необмежений
термін. Конституція капітули та число членів регулюється
статутами. Римський Архиєрей номінує як першого достойника
архипресвітера; хартофілакса самостійно призначає єпископ зпоміж членів крилосу. Крім того членом крилоса мусить бути
парох собору. Прелатів і крилошан номінує єпископ після того, як
вислухав пораду цілого крилосу, з поміж кандидатів — неодру
жених священиків або світських вдівців, які вирізняються
побожністю, вірністю Церкві, взірцевим життям, знанням і
досвідом у справах Церкви. Посади в крилосі йдуть у такій
послідовності: архипресвітер (перший достойник, голова), архидиякон (декан), скевофілакс (сторож), схоліарх (схоластик) і
хартофілакс (канцлер). Архипресвітер зобов’язаний скликати крилос, очолювати його та визначати питання для обговорення або
приймати ці пропозиції від крилошан. Єпархіальний єпископ
може скликати крилос, щоб отримати пораду або згоду ухвалити
якесь рішення, може давати пропозиції, вислуховувати думки
крилошан і згідно з ними вирішувати справи. На засіданнях
крилосу єпископ займає перше місце, однак не голосує32.
Катедральний крилос — священна колегія єпархіального
єпископа, яка бере участь в урочистих діях для прилюдної слави
Божої 1 допомагає владиці в управлінні єпархією. Це об’єднання
духовних осіб, що формують раду чи сенат єпископа при катедрі.
Крилос повинен брати участь в архиєрейських Службах Божих,
HARASIEWICZ. - С. 100-102; Пор.: MAKUCH. 30 MAKUCH. - С. 97.
31 MAKUCH. - С. 98-112.
32 Дик: Устали Катитуш Цлркги Митрополичої
- С. 404-443; СІС. - 1983. - К»н. 502-510.
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давати щиру пораду єпископові у веденні єпархіальних справ.
Члени крилосу зазвичай є також урядовцями або дорадниками
єпархіального управління, членами суду та єпископської курії. У
деяких випадках, наприклад справах, що стосуються самого
крилосу й церковних дібр, згода крилосу зобов’язує єпископа Коли
катедра стає незаміщеною й відсутній єпископ-коад’ютор, крилос
вибирає свого синкела для управління єпархією аж до номінації
наступного владики. Крилос діє згідно з власними статутами,
апробованими Римським апостольським престолом33.
Г. Протосинкел
Якщо єпархіальний владика не в змозі особисто керувати
своєю єпархією, то зобов’язаний поставити протосинкела або уря
довця, який би допомагав в урядуванні цілою єпархією. Прото
синкел є особисто номінований єпископом і так само може бути
ним усунений. Він має ту саму виконавчу владу, що й
єпархіальний єпископ. Згідно з правом, єпископ і протосинкел
мають ті самі юридичні повноваження. Протосинкел наділений
правами, наданими йому єпископом в акті номінації. Якщо
документ складений за повною формулою, протосинкел отримує
виконавчу владу в межах всієї єпархії, що, згідно з правом,
належить самому єпархіальному єпископові. Владика може надати
протосинкелу також інші прерогативи, які підтверджуються спе
ціальним мандатом. Протосинкел втрачає свої повноваження з
номінацією нового єпископа; його усувають декретом єпархіаль
ного єпископа або через добровільну відмову, а, крім того, коли
єпископський престол стає незаміщеним. Протосинкел мусить
бути єпархіальним священиком, віком не менше двадцяти п’яти
років, не повинен виконувати ніяких парохіальних функцій, ані
бути крилошанином-сповідником. Він не може бути спорідненим з
єпископом, а також походити з того самого міста. Протосинкел
повинен бути доктором або ліценціатом з канонічного права,
особливо ж у разі, коли єпископ не має такого академічного
ступеня. Якщо ж у катедральному крилос і знаходиться така
людина з відповідними рисами, допускається, в окремих випадках,
її номінація на це місце34.
Замойський синод 1720 р. дозволяє призначати церковними
урядовцями ченців у разі відсутності світських священиків.
Урядовців номінують для кожної єпархії також тоді, коли єпископ
33 Див.: ПЕВЦОВ В. Г.Л*ц*и яо ц»рш>пому Пра*у. - Санкт-Петербург. 1914.
- С. 904. Пор.'. БАЧИНСЬКІЙ. - С. 389-309.
34 БАЧИНСЬКІЙ. - С. ЗІО-Зів. Значення посади протопресвітера в об’єднаній
Київській Церкві мовіна іроауміти і світлі: С1С. - Каи. 475-481; ССЕО. - Кан. 245-251.

172

обов'я

має декілька катедр. Щоб бути номінованим на урядовця,
необхідно володіти тими самими якостями, що й єпископ3536.

єпархіальне управління для попереднього розгляду різних
єпархіальних справ (адміністративних, дисциплінарних, еконо
мічних, судових, подружніх та Гм подібних), які підлягають
остаточному рішенню єпископа. Цей орган подібний до
православних єпархіях. Єпархіальне
дорадчий голос, тому єпископ не
зобов’язаний обгрунтовувати свої рішення, коли вона не
погоджуються з висновками владики. Єпархіальне управління
складається з урядовця (П голови), заступника, відвідувача
монастирів, помічників та дорадників; їх номінує або розпускає
особисто єпископ. Як правило, єпархіальне управління
складається з тих самих осіб, що й крилос, але можуть бути
на чолі з хартофілаксом (канцлером), секретарем, нотарем,
архівістом, писарями і водіями. Як вища установа, єпархіальне
управління має широкі повноваження. Вона видає всі декрети

члени стають нелегітимними у разі смерті або демісії
єпархіального владики чи протосинкела; новий єпископ чи
тимчасовий наступник, приймаючи управління єпархією, відразу ж
формують нове єпархіальне управління37.
Д. Протопресвітери
Для ретельнішого контролю за парохіальними церквами та
причетом, що у них служить, владикою в округи єпархії
номінуються протопресвітери, або декани. Це парохи, визнані
єпархіальним єпископом відповідними до цієї посади, які
визначаються чесністю, побожністю й знанням. Вони мають
обов’язок оберігати доктрину віри, звичаї та дисципліну
духовенства, особливо щодо відправи Служби Божої, уділення
Святих Тайн, відвідування хворих, проповідування Слова Божого,
35 Заиойсысий синод 1720 р. - Тит. VII // Додаток до чинностей. - С. 242-243.
36 БАЧИНСЬКІЙ. - С. 316-318.
37 ПЕВЦОВ В. Г. Лпщии по неравному Праву. - С. 90.
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навчання релігії у школах, старанного ведення парохіальних книг
та відповідного управління церковними добрами.
Протопресвітер може бути законно наділений іншими
повноваження від єпархіального владики, котрий може також і
звільнити його з посади. Протопресвітер зобов’язаний офіційно
відвідувати раз на рік усі парохії, публічні й приватні каплиці та
інші релігійні доми, що підлягають єпископові його округи.
Протопресвітер на території довіреної йому округи
відповідальний за те, щоб духовенство щороку брало участь в
окружних зборах. Він отримує миро38, посвячене єпископом у
Великий Четвер, і роздає його парохам. Бере участь у
поставленні, а також похоронах кожного пароха своєї округи. Його
влада — це посередництво між єпархіальним управлінням та
окружним духовенством. Декрети й приписи загального порядку,
які надсилає єпархіальне управління, переходять через прото
пресвітера. Нарешті, протопресвітер повинен інформувати
єпископа про стан своєї округи — мусить складати письмові
звіти (особливо коли справа стосується важливих питань),
доповідати про окружні збори39.
Е. Парохи
Парох, згідно з Львівським синодом 1891 р., — це спів
працівник єпархіального владики в чуванні над душами, якому як
пастирю довірена локальна спільнота, зібрана в парохію під
владою правлячого єпископа.
Єпископ дбає про свій народ через підлеглих священиків,
тобто парохів. Пароху довірена певна усталена частина стада
вірних, власним пастирем душ яких є владика.
Парох як учитель зобов’язаний проповідувати Боже Слово та
навчати катехизму. Як проповідник, дбає про навчання вірних
правдам віри. У неділі й приписані свята, під час проповідей на
Літургії і кагехитичних навчань після Вечірні, а також в інших
відповідних обставинах прагне, щоб євангельська благовість
дійшла до його вірних. Як катехит, повинен проводити свою
діяльність з усіма, а не тільки з молоддю*0.
Як служитель, парох править і жертвує Службу Божу у неділі
та в приписані свята, окрім того, співає Утреню й Перший Час,
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а після обіду Вечірню. Проводить також Інші відправи за
Типіконом, виходячи з потреб вірних в храмі і поза ним.
Як особа, що розподіляє Божі таїнства, парох зобов'язаний
уділяти Святі Тайни вірним кожного разу, як цього проситимуть,
або коли бачить в цьому потребу, завжди з обов’язковою пошаною,
вірою й побожністю, яка належиться святим речам. В особливий
спосіб парох повинен виявляти дбайливість і бажання в
уділюванні якнайчастіше Святих Тайн Євхаристії та Покаяння.
Ця старанність повинна проявлятись і до хворих у їхніх хатах.
Як пастир, стежить за чистотою морального життя свого стада
і особисто відповідальним за те, щоб християнський дух пере
бував у суспільстві, зі спонукуванням до християнських подруж, з
постійною, розважливою і здоровою боротьбою проти будь-якого
виду соціального гріха. Він повинен вести свій народ до спасіння,
бути вчителем для молодих, батьком бідних, порадником
засмучених і хворих, покровителем сиріт і вдів, оборонцем
пригнічених, засновником християнських організацій і сторожем
християнських звичаїв.
Священик зобов’язаний перебувати в парохії, щоб мати змогу
належно виконувати своє служіння. Ця служба настільки
зобов'язуюча, що парох не зможе послідовно сповняти П без
постійного життя в молитві і близькості з Христом.
У кожній парохії повинні бути парохіальні книги, тобто книга
хрещених і миропомазаних, шлюбів, померлих. Крім того, необ
хідна книга подружніх оголошень, відправлених Богослужінь,
протокол чинностей та список парохіян. Парох дбає, щоб такі
книги були ретельно зредаговані й старанно зберігались. У
парохії мусить бути також архів, в якому зберігаються парохіальні
книги разом з Іншими важливими документами. Також повинно
бути все необхідне для гідного й повного відправляння цілого
літургічного року.
Там, де парох не може сам дбати про парохію, єпископ
призначає йому парохіального вікарія, який не мас звичайної
влади у парохії, а підпорядкований пароху. Це співпрацівник, з
яким парох поділяє частину Господнього виноградника, і вони
разом несуть всі труднощі й почесті41.

41 Ди».: Чинности. - Тит. VI. VU.
128. Сучасні нории, які не тІдоЬняотьс*
опубліконно у; СІС. - Кін. 515-552; 1

Пор.: БАКИНСЬКІЙ.
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11.
Відвідування
Щоб пізнати духовні потреби своїх вірних і реальний стан
своєї локальної Церкви, єпископ, як найвища духовна особа,
відповідальна за своє стадо, повинен відвідувати свою єпархію12.
А. Ціль відвідування
Відвідуючи єпархію, без сумніву можна пізнати мирян і
священиків. При цьому відбувається також післанництво для
спасіння душ. У такий спосіб єпископ контактує безпосередньо з
народом, проповідуючи і сповідаючи, а також, в особливий спосіб,
допомагає священикам духовними вправами, скріпляючи взаємне
розуміння, солідарність, братню любов між ними. Єпископ також
просить допомоги у священиків для виховання нових парохів і
виконує ще один свій обов'язок: оберігає літургічну однотипність13.
Б. Періодичність відвідування
Замойський синод зобов'язав здійснювати пастирські відві
дування особисто чи через спеціального делегата кожні два ро
ки11. Львівський синод продовжив термін візитації до п'яти років,
з огляду на велику територію та нечисельність єпископів (три).
Через це протопресвітер мав відвідувати щороку підлеглі йому
парохії та складати письмовий звіт місцевому ієрарху. Львівський
синод 1891 р. постановив:
намір змінити це, що приписує Замойський синод, щоб єпископ
особисто або через візитаторів, які повинні спеціально бути ним
номіновані, щороку робив відвідини, або задля розлогості території,
по крайній мірі що два роки, щоб: через просторість наших єпархій
канонічне відвідування відбувалося що п'ять років єпископом або
іншими. Синод це дозволяє, вважаючи тим більше, що єпископи вже
через своїх деканів, немов через своїх заступників, відвідують цілу
єпархію, тобто через окружні візити, що відбуваються принаймні раз
на рік у кожній парохії. Єпископи повинні наказати, щоб звіт такого
окружного відвідування повинен відразу їм передатися через декана
і, не зволікаючи, повинні зобов’язати себе оминати всілякі наду-
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В. Об’єкт і предмет візитації
Єпархіальний єпископ має дуже точний перелік того, що треба
відвідати, а також зобов'язання, які мусить виконати під час своїх
пастирських візитацій. Він повинен відвідати всі церкви чи
каплиці, які в будь-який спосіб дбають про спасіння душ, всі
адміністрації добродійних установ і лікарні46.
Що стосується монахів, то місцевий єпископ зобов'язаний
відвідати чоловічі монастирі, якщо вони не зібрані в згромадження
(папського або патріаршого права), та всі жіночі монастирі. Може
відвідувати всі неєпархіальні монастирі в тому разі, коли цей
обов’язок не виконаний компетентним візитатором за шість
місяців після попередження єпископа47.
Г. Як треба проводити відвідування
Під час відвідування єпископ повинен дотримуватись вказівок
Замойського синоду щодо способу проведення візитації. Крім того,
мусить детально розпитати про майно церкви та занести зібрану
інформацію в спеціальну книгу48.
Ґ. Особиста поведінка єпископа під час відвідування
Візитації повинні відбуватись якнайшвидше, без зайвих затри
мок. Єпископа має супроводжувати обмежене коло осіб, і він
покликаний показувати приклад тверезості, стриманості, скром
ності, покори, мусить їсти в міру і просто. Не може приймати
нічого більше від потреби, жодної добровільної пожертви. Якщо ж
це зробить, зобов’язаний віддати вдвічі більше впродовж того ж
місяця, під карою заборони виконання єпископських обов’язків у
разі неповернення датку49.
12.
Священики
Єпархіальний владика з особливою дбайливістю опікується
священиками, яких слухає, обороняє і дбає про їхні права так,
щоб вони добре виконували обов’язки свого стану та володіли
необхідними засобами для підтримки свого духовного та інте
лектуального життя50. Єпископ допомагає забезпечити їхнє чесне
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утримання, вирішує матеріальні проблеми священиків у разі
потреби51.
Єпископ не має права приймати священиків з інших
юрисдикцій без листа екскардинації і благословення, виданого
владикою єпархії, звідки ці парохи походять, згідно з правилами
святих отців52.
13.
Монахи
Стосовно монашого життя Берестейський синод 1595 р. поста
новляє:
«Архимандрити, ігумени, монахи та їхні монастирі підлягають
послухові єпископу єпархії, в якій живуть, за давньою традицією;
тому що у нас є лише один устав, якого дотримуються всі єпископи.
Так звані провінціали у нас не існують»53.
У той час не існувало згромаджень на латинський зразок.
Крім того, єпископ мусив стежити і не дозволяти світським
людям управляти та користуватися монастирями, що траплялося
неодноразово54.
Було багато зловживань, і митрополит Рутський розпочав
реформу монахів; вони продовжували підлягати місцевому
єпископу55, який мав права щодо них56:
1. Єпископ дає дозвіл засновувати нові монастирі, келії та
будь-яке помешкання для монахів.
2. У диптихах і літургічних збірках та інших відправах у
церквах і монаших каплицях треба згадувати єпископа.
3. Єпископ має право відвідувати особисто або через делегата
монастирі чи інші монаші місця і перевіряти, чи у них добре
дотримуються дисципліни та порядку церковних відправ, при
писаних спільним монашим правом, типіками або власними
конституціями.
4. Єпископ повинен дбати й контролювати, чи чесно, тобто
згідно з церковними канонами, користуються тогочасними добрами
монастирів.
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5. Єпископ може прийняти датки чи харчі від монастирів, де
“типіки" це приписують.
6. Єпископ затверджує і благословляє вибраних монахами
ігуменів.
7. Права єпископа щодо монахів-священиків:
а) якщо нічого не передбачено типіками, лише місцевий єпис
коп має право перевіряти кандидатів, запропонованих настояте
лем, і підносити їх до гідності диякона чи священика;
б) оскільки вони є кліриками, єпископ має пряму юрисдикцію
над ними, як і над іншими священиками.
в) єпископ може призначити такого монаха до зовнішньої
служби, якщо в цьому є потреба і це не суперечить конституції
власного монастиря.
8. Єпархіальний суд приймає апеляції монахів. Священиків або
монахів, які вчинили якийсь злочин, повинен судити єпархіаль
ний суд, а не світський57.
До цих берестейських приписів Кобринський синод додав:
«Монахи нашого згромадження не можуть бути прийняті нашими
єпископами без чіткого дозволу, виданого листом від настоятелів»58.
Більшість ченців об’єднаної Київської Церкви були василіянами. Такі монахи прямували до західної організації певного типу,
і 1882 р. вони П отримали завдяки папі Леву XIII59. Львівський
синод 1882 р. про василіян пише таке:
«Також якщо цей Чин з конституцією «Singulare preasidium» є
вільний від юрисдикції управляючих єпископів, через великі вигоди,
які можуть принести для Церкви з обопільного контакту між одним
та іншим духовенством, Синод доручає управляючим єпископам
виявляти прихильність і протекцію для Чину зі свого боку, і
доручає настоятелям монастирів показати себе добровольцями у
надаванні духовної допомоги єпископам, даючи дозвіл своїм
підлеглим на проповідування Слова Божого, а найбільше для сповіді
молодого духовенства»80.
Щодо жіночих монастирів, то вони безпосередньо підпорядко
вані юрисдикції єпархіального єпископа.

ЖУКОВИЧЬ, БрестскІЙ собор» 1591. “ Кобринський синод 1626 р. - Кін. 12 // DYMYD. - С. 61-62.
80 Львівський синод 1891 р. - Тит. X. - М 1 // Чинности. - С. 236.
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14.
Миряни
Миряни часто організовувалися в братства, які, однак, не
завжди підпорядковувалися місцевим єпископам. Після унії
Київської Церкви з Римом ситуація змінилася, і Берестейський
синод 1595 р. зобов'язав братства підпорядковуватися місцевим
єпископам61.
Єпархіальний владики повинен відвідувати братства та контро
лювати їхню діяльність. З цією метою Замойський синод 1720 р.
приготував запитник, щоб допомогти єпископові у відвідуванні
братств62.
Львівський синод 1891 р., на відміну від попередньої традиції,,
розглядає світську спільноту з іншої перспективи. Він не говорить
більше про братства, які ще існують і відіграють певну роль у
мирянському житті, а натомість наголошує на ядрі суспільства —
сім’ї, спеціально зупиняючись на ролі батька сім’ї63. Львівський
синод не згадує про відповідальність єпископа щодо сім’ї, однак
звертає увагу на первинні відносини між християнською сім’єю
та Богом. Синод звеличує роль домашньої Церкви і наголошує,
що кожна сім’я — це свого роду Церква Христова6*.
IV.

Обов’язок навчання єпархіального єпископа

Єпископ — перший учитель правдивої віри, сторож її чистоти,
вартівник П утвердження та поширення у довіреній йому окрузі.
Як головний учитель Церкви, він перший повинен сумлінно
поширювати слово правди (2 Тим 2.15), особисто проповідувати
Слово Боже, безперервно відкривати, забороняти, молитися,
переконувати, навчати тих, хто погано поводиться, деколи навіть
під загрозою церковних кар65. Владика має владу передавати
право церковного вчення у своїй єпархії компетентним особам
(2 Тим 2,2). Також мусить навчати самих вчителів і духовенство,
особливо проводити службу вчителя в Божественних відправах у
приписані дні66.
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Як наглядач за поширенням християнської освіти серед свого
стада, єпископ повинен дбати, щоб у його єпархії проповідувалось
Слово Боже і християнський народ навчався у вірі і пошані до
Божественного закону. Цього він вимагає від священиків і
наглядає за виконанням67*.
2. Проповідування
Однією з головних служб, які єпископ мусить виконувати, є
проповідування Євангелія. Він є передусім проповідником. Якщо
існує законна перешкода для проповідування єпископа, то він
мусить прийняти компетентного проповідника. Владика повинен
дбати, щоб по цілій єпархії правильно виконувались накази та
канони, які стосуються служби слова, проповіді та катехитичної
формації. Це необхідно для того, щоб до усіх була доведена
правдива християнська наука66.
3. Освіта
Багато синодів ухвалювали різні постанови відносно освіти.
Замойський синод приписує єпархіальному владиці мати при собі
досвідченого теолога, який йому стане порадником у пастирській
дбайливості6970.
Єпископ мусить дбати, щоб сім’ї священиків були зразковими,
<...попередити священиків, щоб навчали власних синів вже від
молодості, так в ^науках, як і в традиціях, що торкаються
Єпископ може відкрити друкарню для видання священних
книг, однак мусить взяти на себе контроль за публікацією
богослужбових книг іншими організаціями, наприклад, братствами.
Книги треба друкувати «уважно і з великою обережністю», за
умови належного нагляду71.

67 ПЕВЦОВ В. П, Лекции по цергюемшу Прагу. - Каи. 54-55.
66 Львівський синод 1891 р. —Тит. І. - Рол. 7: <0 пропочЗаныо слоев Божого»
/ / Додвтокь до чинностей. - С. 320-322, 325-326.
^Звнойський синод 1720 р. - Тит. VI // ASZ. - С. 119; Додвтокь до чинностей.
70 Колимський синод 1626 р. - Квн. З // DYMYD. - С. 61-6Z
71 Берестейський синод 1591 р. - Квн. 11 // ЖУКОВИЧЬ, Брестскій соборь 1591.
- С. 55; Берестейський синод 1595 р. - Квн. 27 // DUB. - С. 73.
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Крім того, єпископи масть право відкривати школи, семінарії
в місцях, які вважають відповідними й зручними, та утримувати
ці установи під своїм контролем72.
4.
Семінарії
Єпархіальному владиці найбільше залежить на заохоченні
покликань до духовного стану, передусім через відповідні
установи. Якщо єпархіальний єпископ вважає доречним, нехай
засновує малу семінарію73.
Єпископ має турбуватись про заснування вищої єпархіальної
семінарії чи аналогічної установи, а коли цього не може, мусить
висилати кращих юнаків до вищої загальноцерковної семінарії.
Львівський синод довіряє цю вищу семінарію піклуванню
архиєпископа-митрополита та всіх єпископів.
V.

Святительські функції єпархіального єпископа

Єпископат — стан, вищий від священства, який охоплює всі
три ступені. Єпископат — це також джерело священства, яке
передається іншим через владику. Виключно йому належить
влада висвячувати на інші ступені священства та на посади
церковної служби. Освячення мира теж належить до прерогативи
єпископа. З цієї причини єпископ зветься також святителем і
має владу відправляти всі священичі служби повсюдно в межах
єпархії.
Владика є у своїй єпархії є головним наглядачем за порядком,
встановленим церковною Божественною службою. Вирішує всі
непорозуміння щодо Літургії 1 має право в будь-яких
надзвичайних обставинах призначати спеціальні молитви, хресну
дорогу, накладати на своє стадо час покути і т. д.
У виконанні літургічної служби йому надаються інші привілеї,
вказані у літургічних приписах7*. Єпископ мусить стежити за
літургічною одноформністю згідно з рішеннями, прийнятими сино
дами його помісної Церкви.
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обов'язки єпископа
Святі Тайни

A. Миропомазання
Згідно з Замойським синодом, парох має «надзвичайне право і
можливість, уповноважену єпископом, за дозволом Апостольського
престолу* уділяти у видимий спосіб, переважно відразу ж після
хрещення, тайну миропомазання75. Священики отримують миро
для миропомазання від єпископа або протопресвітера, а
протопресвітери — від архиєпископа або єпископа78. Єпархіальний
владика повинен освячувати святе миро щороку у Великий
Четвер 1 роздавати його всім парохам.
Б. Євхаристійна відправа
Єпископ має бути центром євхаристійної відправи у своїй
єпархії. Тому Кобринський синод наказує:
«Щоб всіма зберігалася одноформність у відправлянні Святої
Літургії, щоб ніхто з висвячених не відходив від власного єпископа,
поки не проживе (з ним) у відправленні Божественної Літургії і аж
доки не навчиться уділяти Найсвятіші Тайни»77.
Якщо єпископові ніщо не перешкоджає, він зобов’язаний від
правляти літургічні служби в катедральному соборі на урочисті
свята, особливо у Страсний тиждень78. Отже, центром літургічних
відправ в єпархії є владика, який служить у своєму кате
дральному соборі і мусить сповнити всі святі дії відповідно до
літургічних канонів свого обряду, для наслідування іншими.
B. Священиче свячення
Єпископ має дуже обережно підходити до Свячень. Передусім
він зобов'язаний дізнатися якнайбільше про життя, звички, освіту
та інші характеристики кандидата. Через це кандидат мусить
пройти комісію екзаменаторів, уповноважених єпископом. Владика
висвячує тих, які з’явилися на екзамен комісії. Остання має
вирішувати розважливо, з суворістю і зрілістю, без огляду на
якесь очікування, премію чи страх. Рішення треба видавати після
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ретельного з’ясування відомостей про сім’ю, особу, вік, освіту,
звички, науку та віру кандидата, згідно з Тридентським собором.
Кандидат також зобов’язаний представитись протопресвітеру за
два місяці до свячення. Протопресвітер тоді публічно оголошує в
парохії про намір кандидата, щоб дізнатися про його народження,
вік, звички та життя, а потім надсилає результати розслідування
до єпархіального єпископа.
Після з’ясування життя та звичок кандидата владика особисто
перевіряє кандидата щодо його знання та церковного досвіду. Ця
перевірка має стосуватись також Святих Тайн, їх уділення та
інших парохіальних обов’язків.
Єпископ повинен простежити, щоб кандидат провів шість
тижнів при катедральному соборі. Тут кандидат проводить духовні
вправи в ізоляції протягом 8 днів під керівництвом священика,
номінованого єпископом, і готується до екзаменів. Кандидат має
отримати посвідчення від керівника, призначеного єпископом, що
провів шість тижнів встановленої інтенсивної підготовки, відбув
духовні вправи. Без цього рішення про придатність до священства
кандидат не допускається до іспитів.
Треба звернути увагу на проміжки для свячень між різними
церковними ступенями. Між чтецтвом і піддияконатом немає
ніякого проміжку, між піддияконатом і дияконатом — один день,
між дияконатом і священством — вісім днів. Дияконат і
священство, крім того, мають бути уділені в приписані святкові
Крім того, кандидат у дияконат чи священство мусить
висповідатись перед свяченням, відмовити *Вірую» за приписом
Урбана VIII; для східних — присягнути на вірність і послух
Римському Архиєреєві та своєму єпископові, що оберігатиме
церковне майно, довірене йому та що постійно перебуватиме у
тій самій Церкві.
Єпископ відповідає за призначення священика та його
утримання, мусить мати реєстр, де записує ім’я та прізвище,
імена батьків, вік, майно або титули висвяченого, день, місяць і
рік свячення.
Існують також інші видані синодами приписи, на які єпископ
звертає увагу перед свяченням кандидата до священства. Вони
полягають у тому, щоб не висвячувати священиків, дияконів чи
піддияконів для інших єпархій79 або за платню, та щоб шукати
достойного кандидата80.
80 Берестейський синод 1991 р. - Кін. 2 // ЖУКОВИЧЪ, Брестскій собор» 1991. -
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«Не висвячувати священиків протопсалтів без офіційних доку
ментів поручения і відома протопресвітера, тому що тайкома входять
в духовенство особи, які мають різні вади .
Інші синоди наказують не висвячувати власних підданих в
іншій єпархії без дозволу місцевого єпископа, навіть якщо би
йшлося про звільнене з-під юрисдикції місцевого владики місце
або інший єпископ володів би якимсь монастирем, майном чи
помешканням у цій єпархії83.
У власній єпархії не можна висвячувати священиків з інших
єпархій, без дозволу й відпускного листа їхніх владик84.
Одружені кандидати можуть бути допущені до священства85.
Г. Сповідь
Щодо тайни покаяння лише Львівський синод зауважує, що
священики повинні отримувати дозвіл від місцевого єпископа,
щоб сповідати в жіночих монастирях86.
3. Інші дії Божественного культу
А. Церкви
Замойський синод 1720 р. доручає єпископам посвячувати
церкви «ті, що збудовані, 1 ті, що мають бути збудовані»87. Однак
треба завжди враховувати засторогу Берестейського синоду 1590 р.:
не посвячувати церкви для інших88.
Львівський синод 1891 р. постановляє, що благословення
фундаментів церкви чи самої вже збудованої церкви, вівтаря,
дзвіниць, дзвонів, цвинтарів може виконуватись будь-яким
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священиком, який має спеціальний документ від єпархіального
владики89.
Б. Антимінси90
Згідно з Львівським синодом 1891 р., благословення антимінса,
чаші, кивота, дискоса, ложечки належить саме єпископові.
Далі синод робить застереження:
«Але в деяких випадках, за спеціальним уповноваженням єпарха,
це можуть робити прості священики. Про це право треба завжди
Львівський синод не уточнює, в яких випадках єпископ не
може давати такого уповноваження91. Зокрема, владика не може
давати антимінсів для інших поза своєю єпархією92.
4. Святі місця та храми
Згідно з Берестейським синодом 1595 р.,
«собори і парохіальні церкви мають підлягати уряду і управі
єпархіальних єпископів»93.
Єпархіальний владика має право звільнити від посту9*. Він
може також призначити пости з шляхетних мотивів.
VI.

Апарат управління єпархіального єпископа

На синодах Київської Церкви управління єпархіального владиі розглядали переважно з пастирської точки зору, як таке, що
о
— ічу, виконавчу та судову владу.
владу особисто; виконавчу — як
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Управлінські повноваження над підлеглими полягають як у
праві створювати нові закони, так і в повноваженнях, які з цього
права випливають — судити і карати.
2. Законодавче служіння єпархіального єпископа
Єпископ особисто здійснює законодавчу владу. Оскільки він
має узгоджувати свої дії із канонами Вселенської і помісної
своєправної Церков, то повинен сприяти формуванню спільного
уставу для цілої Церкви — з відповідними заходами. Єпископ
особисто виконує цей обов’язок втілення законодавчої влади. Він
може також скликати єпархіальний синод для обговорення стану
справ із дотриманням церковних законів, але синодальні декрети
можуть бути оприлюднені й мати законну силу тільки після їх
апробації владикою. Окрім єпархіального синоду, виключно
владика може запровадити окремі закони для всієї канонічної
території своєї єпархії98.
3. Судова влада єпархіального єпископа
Єпископ — це звичайний суддя першої інстанції у всіх
церковних (спірних та карних) справах на території своєї єпархії.
А. Єпархіальний суд
Щоб виконувати свою судову владу, єпархіальний владика
повинен встановити церковний єпархіальний суд, який має
складатися з голови, аудиторів 1 одного нотаря чи секретаря.
У карних справах проти священиків, крім аудиторів, єпископ
призначає вісім священиків «доброї слави», чотирьох з яких
номінує для всіх справ97. Єпископ призначає також судового
синкела98.
Для розгляду справ, у яких ідеться про уневажнення
церковного шлюбу, єпархіальний владика призначає оборонця
подружнього зв’язку, який перед кожною судовою справою
присягає, що захищатиме подружній зв’язок.
Для оборони справедливості й дотримання закону в карних
справах єпархіальний єпископ номінує священика — захисника
справедливості. Він простежує, щоб справи про церковні злочини,
вчинені духовенством єпархії, були скеровані до суду. Якщо

98 Ди».: БАЧИНСЬКІЙ. - С. 209-270.
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захисник справедливості виявив якісь відхилення від судової
процедури, він зобов'язаний подати апеляцію до вищої інстанції.
Щодо обсягу своїх повноважень, то суд компетентний у КОЖНІЙ
церковній (спірній або карній) справі.
Юрисдикції єпископського суду підлягають усі католики —
миряни, духовенство і ченці (якщо вони не вилучені З-ПІД
юрисдикції), які проживають, мають майно або провадять якусь
діяльність чи вчинили злочин на території єпархії.
Апеляційний суд другої інстанції — це митрополичий суд.
Присуд, виданий єпископом з поінформованим сумлінням, мас
бути апельований до Риму".
Б. Адміністративний суд
Для менш важливих справ єпископ або єпархіальне
управління можуть видати вирок адміністративним шляхом. Саме
владика вирішує, чи справа має бути передана йому,
єпархіальному управлінні або суду для провадження канонічного
процесу100.
4.
Санкції в єпархії101
Церква має право й обов'язок притягати до карних санкцій
вірних, які здійснили злочин. Турбота про дисципліну та випра
влення духовенства і (в означених випадках) вірних, які підля
гають юрисдикції єпархіального влидики, вимагають нагляду за
їхнім способом життя та використання засобів, покликаних
запобігти й усунути злочин. Отже, єпископ володіє винятковим
правом ініціювати та вирішувати справи всіх вірних у релігійноморальних питаннях, накладати порушникам духовні кари (таємні
або публічні) для їх наступного виправлення.
Серед покарань насамперед застосовують попередження, а вже
згодом — покутні засоби й догани. Єпархіальний владика
зобов’язаний застерегти та попередити того, хто має намір
вчинити злочин. Застереження й докори повинні бути
задокументовані. Якщо попередженням неможливо відновити
справедливість, єпископ або єпархіальне управління наказують
суду видати позасудовий декрет з переліком карних заходів і
застереженням про можливий судовий процес у випадку

Права та обов'я
непослуху. Якщо навіть це не допомагає, то ініціюється судовий
Щодо карних засобів до духовних осіб Берестейський синод
1591 р. постановляє:
«Єпископи, маючи під своєю вла, • ігуме
священиків і дияконів, за їхні злочі
знеможення, посадивши у в’язницю гі тортурами, і в такий спосіб
їй лише мають, за правилами
здійснити жорстокість і
І апостолів, покарати їх тимчасовим усуненням. Але
якщо хто-небудь, будучи усуненим, противиться владі і продовжує
відправляти, і всупереч покуті та усуненню,, виконує інші священичі
непослух, після
і був
Дії, і
о свій непослух
юді від (священичого) с
Замойський синод наполягає на необхідності санкцій, де це
доречно, і наказує:
«До єпископського обов'язку належить не лише пасти, а також
управляти, що означає відновлення церковної карності, очищення і
виправлення звичаїв; скріплення добрих нагородами, стримування
Одночасно Замойський синод радить єпископові бути радше
батьком, ніж суддею, придушувати зло, а не грішника, з виправ
ним духом, а не духом помсти, і перш ніж когось карати, треба
спочатку провести розслідування105.
Замойський синод наполягає на тому, що єпископ не може
карати важкими присудами, якщо перед тим не застосовував
легких покарань106.
Що стосується характеру санкцій, то синоди наполягають на
утриманні єпископа від биття священиків107. Священиків і
духовних осіб, які здійснили певний злочин, передбачається
судити єпархіальним судом, а не світським108. Єпископи або їхні
візитатори мають право накладати покарання на священиків,
винних у злочинах, згідно з церковними канонами109.
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Синоди також говорять про свободу єпископа у реалізації свого
служіння управління і твердять, що у виконанні «святої духовної
судововласті» над своїми підлеглими владиці не можуть завадити
світська влада та миряни110.
УП. Переміщення єпархіального єпископа
У багатовіковій історії Київської Церкви можна зустріти
декілька випадків переміщення єпископів, але це траплялося дуже
рідко, оскільки уважалось дуже серйозним заходом.
Берестейський синод 1591 р. забороняє переміщення владики
без поважної причини і покликається на давні канони, згідно з
якими лише вища інстанція може вирішувати цю справу.
Переміщення не може відбутися з волі народу, духовенства чи
самого єпископа111.
Після Берестейської унії митрополит використовував владу
переміщення єпископів з одного осідку в інший. Зокрема,
митрополит Йосиф Рутський перевів 1633 р. Рафаїла Корсака,
свого коад’ютора, з Галицької єпархії до Пінсько-ТурівськоІ.
Митрополит Антоній Селява 1654 р. перевів Андрія КвашнинаЗолотого зі Смоленської архиєпархії на Пінську єпархію. У 1697
р. митрополит Київський, Галицький і всієї Руси Лев ШлюбичЗаленський переміщує Мартина Білозора з Пінської єпархії до
Полоцької архиєпархії. У 1730 р. митрополит А таназій
Шептицький переводить єпископа Теофіла Ґодебського з Пінської
катедри до ВолодимирськоІ. А 19 грудня 1748 р. Конгрегація
Поширення Віри видає декрет, в якому право переміщення з
однієї єпархії до іншої закріплює за Римським Архиєреєм112.
Через це подальші зміни осідків єпископів відбувалися через
звернення до Римського престолу113.
Першим і, напевно, єдиним архиєреєм, хто після чергового
втручання Конгрегації Поширення Віри вирішив скористатися
давніми правами митрополитів Київських, Галицьких і всієї Руси,
110 Замойський синод 1720 р. - Тит. VI / / Додаток* д0 чинностей. - С. 238;
Берестейський синод 1595 р. - Каи. 28 // DUB. - С. 73.
1,1 Берестейський синод 1591 р. - Кан. З // ЖУКОВИЧЬ. Брестскій соборь 1591.
відбуватися а ваті мирян, дуковемства чи єпископа. Див.: Картагенський. - Кан. 48
// Discipline Antique. - Т . 1 .- Ч .2 .-С . 264; Сардикійський. - Тт. 1-2 // Discipline
Antique. —Т. І. - 2. - С. 159-161; Антіохійський. - Кан. 21 // Discipline Antique.
- Т. I. - Ч. 2. - С. 121; НІкейський 1-й. - Кан. 15 / / Discipline Antique. - Т. І.
- Ч 1. - С. 36-37; Халкедонський. - Кан. 5 // Discipline Antique. - Т. I. - Я 1.
Апостольський. - Кан. 14 // Disdptne Antique. - Т. І. - Ч. 2. —С. 14.
112 STASIW. MetropoHa HaHdensis. - № 80. - С. 217.
113 STASIW. MetropoHa HaHdensis. - C. 216-218.
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був Ясон Смоґожевський, який у 1784 р. перемістив, без
попереднього узгодження з Римом, єпископа Холмського
Максиміліана Рила до Перемишля1и. Реагуючи на цей вчинок
митрополита папа Пій VI декретом Конгрегації Поширення Віри
від 27 лютого 1785 р. «оздоровив» ситуацію. В іншому документі
тієї ж Конгрегації, з апробацією Римського А рхиєрея,
стверджувалось, що переміщення може виконуватись лише
Римською Церквою, «і приватно передано до Митрополита»115.
УШ. Припинення повноважень єпархіального єпископа
Влада єпископа, як правило, закінчується із його смертю.
Демісії, переміщення або усунення — дуже виняткові події, з
якими також втрачається влада юрисдикції над визначеною
єпархією.
Отримавши одного разу єпархію, владика не може без по
важної причини, підтвердженої предстоятелем відкинути номіна
цію і залишити свою канонічну територію коли хоче. Єпископ зо
бов’язаний старанно охороняти довірене йому стадо Христове118.
2. Демісія, переміщення, усунення єпископа
Демісія може статися з особистих мотивів єпископа, як от
хвороба чи божевілля, публічний злочин чи розпорядження
предстоятеля. Такі акти демісії єпископа зі свого пастирського
осідку мали місце в історії Київської Церкви117. Переміщення
владики вже обговорювалось нами попередньо. Що стосується
усунення, то ми віднайшли лише справи митрополита Онисифора
Дівочки (1579-1588), усуненого патріархом Єремією II 6 серпня
1589 р., оскільки був одружений вдруге, та єпископів Балабана й
Копистинського, позбавлених своїх катедр Берестейським синодом
10 жовтня 1596 р., у розпал полеміки щодо унії з Римом118.3
3. Смерть єпископа
Смерть владики позбавляє єпархію П пастиря, й осідок стає
вакантним. У таких випадках синоди спочатку приписують
114 СНОМА МахітіНапиз Яуіо Еріікориз ЛІлші. «( РвгетуїНтзІг (1759-1793)
[Ехсегріа ех ОІмегШІопе асі Ьаигеат Іп БасиІШе ТЬеоІовІса]. - Иотае, 1953. - С. 39-42.
115 БТАБПАГ, М'&ороїйі НоИсітіз. - С. 217 (М 83).
с118^ Берестейський синад 1591 р. - Кан. З // ЖУКОВИЧЬ, БрестскІЙ собор» 1591.
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молитву, щоб потім з'ясувати, хто керуватиме єпархією в
духовних і дочасних справах. Львівський синод 1891 р.
постановляє, що коли єпископ помирає, треба негайно відправити
похоронну службу, і додає:
«Що стосується майна покійного єпископа, замість порядку,
приписаного Замойським синодом, треба прийняти припис нового
закону, як пояснено раніше в розділі про митрополитів, і як чітко
вказано в статутах Капітул»и9.
У статутах Львівського крилосу зазначено:
«Коли митрополичий престол спорожніє, єпископська судовласть
переходить до капітули, — на основі виразного веління Апостоль
ського престолу, незважаючи на будь-які суперечні устави, — яка
виконує це тимчасово, аж поки не буде призначений новий архиєпископ-митрополит, оскільки це необхідно для тимчасового керу
вання архиєпархією і для збереження стану Церкви.
З цією метою капітула повинна, за приписом Тридентійського
собору (Засідання 24, розділ 16, о испр.), до восьми днів призначити
урядовця, або вікарія, щоб управляти архиєпархією в духовних спра
вах, а також економа чи адміністратора для дочасних дібр, який
повинен вести справи, що належать до митрополичого столу і
доходів.
Якщо капітула захоче, може затвердити генерального вікарія, яко
го залишив архиєпископ. Про смерть архиєпископа-митрополита і про
вибір адміністраторів, як в духовних справах, так і дочасних, треба
попередити уряд
Кандидат на капітулярного вікарія для духовних справ, крім
вирізнятись церковним безженством. Його вибере капітула в
звичайний спосіб на засіданні з таємним голосуванням 1 абсолютною
більшістю голосів, тому що було б цілком неналежно, щоб від імені
капітули призначати на виконання управління архиєпархією того, хто
був би вибраний лише з відносною більшістю голосів, якого велика
частина капітули вважала б менш відповідним для обіймання такого
капітули, встановлені церковними канонами. Тут треба лише
зазначити, що капітула йому повинна підкорятися як законному
настоятелю в справах управління архиєпархією, але не в капітулярних справах..
Влада і судовласть капітулярного вікарія закінчується лише тоді,
коли буде затверджено і канонічно встановлено нового архиєпископа,
тоді також юрисдикція самої капітули більше не триває.
Адміністратор майна має бути встановлений до восьми днів з
абсолютною більшістю голосів таємним голосуванням.
1,8 Лмікисий синод ІМ1 р. - Тит, VII.
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На ньому лежить обов'язок старанно дбати про майно митрополи
чого престолу, будівлі, нерухомості 1 прибутки після отримання ним
списку майна, так щоб ні в кого не виникло ніякої підозри. Він має
подати точний звіт про прибутки урядові, в якості адміністратора
релігійного фонду цілої провінції»’®.

Сопричастя між єпископами здійснюється через згоду та
солідарність у вірі, а також у пошані до найважливіших правил
церковного життя; воно також реалізовується через контакти.
Єпископи мають збиратися на синод, коли їх запрошує голова
помісноТ Церкви. Владики повинні виявляти послух архиєпископові-митрополиту. Лише синод може розв’язувати суперечки
між єпископами. Некоректно звертатися до вищої від помісної
Церкви влади, попередньо не пройшовши інстанцію архиєпископа-митрополита чи синоду.
Крім обов’язку єпархіального владики дбати про сопричастя
між співбратами-єпископами, ми розглянули його пастирські
права та обов’язки як вчителя, святителя й міністра управління.
Багато функцій єпископа делеговано його співпрацівникам, без
яких він не може обійтися. Тому цих співпрацівників ми і
розглядаємо як помічників єпископа у виконанні своєї служби.
Усі їх обов’язки грунтуються на рішеннях синодів об’єднаної
Київської Церкви, але треба взяти до уваги сучасні підходи,
багато з яких співзвучні постановам II Ватиканського собору.
Переміщення єпископів практикувалися дуже зрідка, оскільки
вважалися не дуже бажаними. Завершення повноважень
єпархіального владики настає з його природною смертю або
пов’язано з іншими винятковими подіями, як от демісії,
переміщення або усунення. Переведення та заверш ення
повноважень єпархіального єпископа звільняють його від
обов’язків і прав, які перелічені у цьому розділі.

Ммгороііип»« ІлороІІеп»!» // А

Владика-пастир повертає родині сина,
викупленого з неволі
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житіем*. Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.

висновок
Дана праця розглядає юридичні повноваження єпископа
об’єднаної Київської Церкви у період від Берестейської унії аж до
кінця XIX ст., на основі різних синодальних актів тієї ж Церкви.
Автор звернув увагу на такі важливі моменти:
— систематизація та аналіз документів двадцяти синодів
Київської Церкви;
— класифікація єпископів Київської Церкви зі спеціальною
увагою до прототронія та екзарха Константинопольського
патріарха, а згодом екзарха всієї Русі;
— наголошено, що архиєпископ-митрополит Київський,
Галицький і всієї Руси відігравав ключову роль у єпископському
поставленні як за участю синоду, так і за втручання світської
влади. Канонічно голова Київської Церкви завжди затверджує
владик, які законно вибрані синодом або презентовані світською
владою. Лише за втручання Римського Архиерея роль голови
Київської Церкви трансформується;
— вивчення прав і обов'язків єпархіального єпископа показує,
наскільки актуальною є постать владики Київської Церкви,
особливо в світлі рішень Львівського синоду, який своїми
новаторськими підходами випередив рішення II Ватиканського
собору, зокрема в пастирському плані;
— наявність теологічного контексту в різних синодальних
актах важлива передусім тим, що дає розуміння нової еклезіологічної свідомості, в контексті II Ватиканського собору (стерж
невим елементом якої є поєднання студій з канонічного права із
соборовою еклезіологією), а також відділяє право структурального
типу від права нормативного типу;
— єпископська колегіальність і таїнственне розуміння влади —
дві фундаментальні тези II Ватиканського собору про природу і
функції єпископського служіння — також присутні й наголошені
у синодальних актах Київської Церкви;
— видання та наукове опрацювання різних за змістом та
формою текстів постанов синодів Київської Церкви полегшить
подальше їх дослідження. Зібрані воєдно, вони сприятимуть
більш виваженому переосмисленню тисячолітньої історії розвитку
та модифікацій помісної своєправної дисципліни в Київській

ДОДАТОК I
КО М П ЕН ДІУ М С И Н О Д А Л Ь Н И Х Д О К У М Е Н Т ІВ
К И ЇВ С Ь К О Ї Ц Е РК В И

Передмова
У цьому Додатку не подаємо всі обговорені нами синодальні
документи, а лише ті з них, які розпорошені по різних виданнях
чи збірках, до того ж переважно малодоступних дослідникам.
1. Белзькнй синод — 1590 р.
Єпископи вирішують прийняти унію з Римським престолом.
Текст польською мовою, датований в Бересті 24 червня
1590 р., міститься в: DUB. — С. 7-8; HARASIEWICZ М., Annales
Ecclesiae Ruthenae. - Leopoli, 1862. - C. 162-163; ZOCHOWSK1 C,
Colloquium lubelske. - Lublin, 1680. — Арк. 32.
Текст сучасною українською мовою, перекладений Великим,
міститься в: ВЕЛИКИЙ А. Г., 3 літопису християнської України.
- Рим, 1971. - Т. 4. - С. 20-21.
2. Берестейський синод — 1590 р.
Єпископи вирішують збиратися щороку на провінційний синод
у Бересті. Постановляють здійснити ряд організаційних заходів
для покращення управління Київською Церквою згідно з
Божественними законами.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 20 червня
1590 р., опубл. у: DUB. - С. 5-7; АЗР. - Т. 4. - С. 34; MCS.
- Т. 1. - С. 249.3
3. Берестейський синод — 1590 р.
Провінційний синод вирішує покласти край помилкам та
єретичним поглядам, що з'явилися серед населення.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 20 червня
1590 р., наведено в: MCS. - С. 246-247; АЗР. - Т. 4. - С. ЗО;
Чтенія вь императорскомь обществ* исторіи и древностей
россійскихь при московскомь университеті. — Москва, 1889. — Т. 1.
- С. 42.
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4. Берестейський синод — 1590 р.
Провінційний синод позбавляє Гедеона Балабана прав на
монастир св. Онуфрія.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 22 червня
1590 р., міститься в: DUB. — С. 254-257; Акты южно-западной Русі
/ / Зібрав А. С. ПЕТРУШЕВИЧЪ. - С. 133; Памятники. - Т. 3.
- С. 46-55.
5. Берестейський синод — 1590 р.
Провінційний синод вирішує, що право патронату над
монастирем св. Онуфрія належить Львівському братству.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 22 червня
1590 р., опубл. у: DUB. — С. 258-261; Памятники. — Т. 3. — С. 5665; Акты южно-западной Русі / / Зібрав А. С. ПЕТРУШЕВИЧЪ.
- С. 129.
6. Берестейський синод - 1590 р.
Єпископ імехлинськшї» Теофан і єпископ Львівський Балабан,
- учасники провінційного синоду, — укладають 28 червня 1590 р.
угоду в присутності світського судді.
Текст староукраїнською мовою, датований 3 січня 1591 р.,
наведено в: АЮЗР. — Ч. 1. — Т. І. — С. 269-273.
7. Берестейський синод - 1591 р.
Провінційний синод вирішує, що єпископи повинні вибиратись
тільки на елекційних синодах з наступною номінацією королем;
що парохів вибирають у парохії, після чого їх затверджує і
висвячує місцевий єрарх; шо кандидатів у єпископи можна
вибирати також зі «священичого стану». Із єпископських
кандидатів шляхтичів треба вибирати переважно вдівців і
неодружених, побожних і високої моральності осіб. Синод ухвалив
цілу низку рішень стосовно організації церковного управління
митрополичою та єпархіальною Церквою, парохією, монастирями.
Синод уважається найвищим органом влади помісної Церкви. У
цьому контексті було вирішено, що патріарші ухвали щодо
судових справ без їх попереднього розгляду синодом недійсні.
Синод запропонував трактувати свої рішення, після їх перегляду
світською владою, як державні законодавчі акти. Судові
повноваження провінційного синоду полягають в апеляції у
судових церковних справах. Митрополит повинен представляти
скарги єпископів королю. Синод намагався виробити рекомендації
щодо відносин між місцевим єрархом та братствами, канонічно
залежними від патріарха. Синод роглянув питання церковного
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навчання, видання церковних книг, у т. ч. братських шкіл,
заторкнув справи щодо Святих Тайн і обрядів.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 26 жовтня
1591 р., опубл. в: ЖУКОВИЧЪ П. Н., Брестскій соборь 1591 года
(по новооткрытой грамот*, содержащей д*янія его) / / Извістія
отділенія русского языка и словесности Императорской Академій
Наукъ. - Санкт-Петербургу 1907. - Т. XII. - Кн. 2. - С. 65-71.
8. Берестейський синод — 1591 р.
Провінційний синод приймає розкаяння ієромонаха Іоана,
втягненого в суперечку за володіння монастирем св. Онуфрія.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 26 жовтня
1591 р., міститься в: МС£ - С. 317-318.
9. Берестейський синод — 1591 р.
Провінційний синод затверджує привілеї, надані патріархом
Львівському братству й монастирю св. Онуфрія, та санкції проти
єпископа Балабана.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 27 жовтня
1591 р., наведено в: МСБ. — С. 319*321.
10. Берестейський синод — 1593 р.
Митрополит Михайло Рагоза відмовляє в сопричасті Львівсь
кому єпископові Балабану, який не з’явився на провінційний
синод, щоб виправдати свою поведінку в суперечках між ним та
Львівським 1 Рогатинським братствами.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 27 червня
1593 р., міститься в: МС£ — С. 475-476.
11. Берестейський синод (І) — 1594 р.
Єпархіальний синод унормував практику розлучень.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 28 січня
1594 р., опубл. в: АЗР. - Т. 4. - С. 66-67.
12. Берестейський синод (П) — 1594 р.
Провінційний синод апробовує статути Львівського та Рогатинського братств.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 24 червня
1594 р., наведено в: МСБ. — С. 516-519; АЗР. — Т. 4. — С. 67-69.
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13. Берестейський синод (П) — 1594 р.
Провінційний синод усуває Гедеона Балабана від єпископства.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 1 липня
1594 Р-, наведено в: MCS. — С. 520-524.
14. Сокальський синод — 1594 р.
Лист митрополита Михайла Рагози до канцлера Яна Замойського про умови, на яких руська ієрархія готова прийняти унію з
Римським престолом.
Текст староукраїнською мовою, датований у Новгородку груд
нем 1594 р., міститься в: MCS. - С. 550; АЗР. - Т. 4. - С. 79;
DUB. - С. 35-36.
15. Сокальський синод - 1594 р.
Настанови провінційного синоду щодо унії Київської Церкви з
Римським престолом.
Текст староукраїнською мовою, датований у Новгородку груд
нем 1594 р., опубл. у: MCS. - С. 554-556; АЗР. - Т. 4. - С. 79;
DUВ. - С. 36-38.
16. Берестейський синод (Ш) — 1594 р.
Провінційний синод повторно підтверджує попередні рішення
владик про усунення Гедеона Балабана від єпископства.
Текст староукраїнською мовою, датований у Новгородку 28
вересня 1594 р., міститься в: MCS. — С. 538-544.
17. Торчинський синод — 1594 р.
Умови провінційного синоду щодо унії Київської Церкви з
Римським престолом.
Текст староукраїнською мовою, датований у Торчині 2 грудня
1594 р., опубл. у: MCS. - С. 550-552; АЗР. - Т. 4. - С. 77.
Текст латинською мовою наведено в: DUB. — С. 32-34.
Польськомовний текст міститься в: ASV. — А.С. — I-XVIII. —
№ 1731.
Текст у перекладі на сучасну українську мову опубл.:
ВЕЛИКИЙ А. П, 3 літопису християнської України. — Т. 4.
- С. 37-41.
18. Львівський синод - 1595 р.
Єпископ Балабан та інші учасники єпархіального синоду
вирішують прийняти унію з Римським престолом.
Текст староукраїнською мовою, датований у Львові 28 січня
1595 р.. міститься в: DUB. - С. 43-44; АЗР. - Т. 4. - С. 84;
MCS. - С. 563.

19. Берестейський синод — 1595 р.
Умови провінційного синоду для прийняття унії Київської
Церкви з Римським престолом.
Текст польською мовою, датований у Бересті 11 червня
1595 р., наведено в: DUB. — С. 61-67; HOFMANN G., Ruthenica / /
Orientalia Christiana. - Romae, 1924-25. - T. З (2). - C. 142-149.
Текст латинською мовою міститься в: DUB. — С. 67-65; ASV.
- А.А Arm. I-XVIII. - № 1858 (charta). - Арк. 1-4; THOMAS А
JESU, О. Carm. Disc. De procuranda salute omnium gentium.
- Antverpiis, 1613. — Кн. VI. — C. 328-333; Vetera Monumenta
Poloniae et Lithuaniae / Coli. THEINER A. - T. 3. - C. 234-237;
HARASIEWICZ M., Annales Ecclesiae Ruthenae. — Leopoli, 1862.
- C. 178-181; ASV. — Fondo Borgfiese. — Ser. III. — T. 67 A.
- Арк. 90-92; HOFMANN G., Ruthenica / / Orientalia Christiana.
- Romae, 1924-25. - T. 3 (2). - Ns 12. - C. 149-158; MUH.
- T. 1. - C. 89-91.
Текст сучасною українською мовою в перекладі А. Великого,
опубл. у: ВЕЛИКИЙ А. Г., З літопису християнської України.
- Т. 4. - С. 42-66.
20. Берестейський синод — 1595 р.
Лист єпископів Київської Церкви до папи Климента VIII про
унію їхніх Церков.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 22 червня
1595 р., міститься в: DUB. — С. 449-450.
Латиномовний текст наведено в: DUB. — С. 79-81; ASV.
- А.А Am. I-XVIII. - Ni 1732. - Арк. 1-2, 6; BARONIUS, Annales
eccl. - T. 7 (додатки). - C. 682-683; THOMAS A JESU, O. Cam.
Disc. De procuranda salute omnium gentium. — Antverpiis, 1613.
- Кн. VI. — C. 326-327; MIGNE J. P., Theologiae cursus completus.
- Partis, 1841. - T. 5. - C. 506-508; THEINER A., Die neuesten
Zustände der Kath. Kirche beider Ritus in Polen und Russland.
- Augsburg, 1841. — C. Doc. 10-12; Vetera Monumenta Poloniae et
Lithuaniae / Coli. THEINER A. - T. 3. - C. 237-238;
HARASIEWICZ M., Annales Ecclesiae Ruthenae. — Leopoli, 1862.
- C. 193-195; HOFMANN G., Ruthenica / / Orientalia Christiana.
- Romae, 1924-25. - T. 3 (2). - № 12. - C. 139-142.
21. Новгородоцький синод — 1598 p.
Рішення провінційного синоду про позбавлення священства
Стефана Зизанія, Василія та Герасима.

Текст староукраїнською мовою, датований у Новгородку
27 січня 1596 р., міститься в: MCS. - С. 693-695; АЗР. - Т. 4.
- С. 125-126.
22. Берестейський синод — 1596 р.
Провінційний синод підтверджує приєднання Київської
митрополичої провінції до Римської Церкви.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 8 жовтня
1596 р., опубл. у: MCS. - С. 746; АЗР. - Т. 4. - С. 139-141;
Dodatek tygodniowy przy Gazecie Lwowskiej. — Lw6w, 1858.
- Ms 21; HARASIEWICZ M., Annales Ecclesiae Ruthenae. - Leopoli,
1862. - C. 321-234; DUB. - C. 359-362.
Латиномовний текст наведено в: ASV. — А.А Arm. I-XVIII. —
Me 1847; Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae / Coll. THEINER A
- T. 3. - C. 266-267; MUH. - T. 1. - C. 176-180.
Текст сучасною українською мовою міститься в:
ВЕЛИКИЙ А. Г., 3 літопису християнської України. — Т. 4.
- С. 118-121.
23. Берестейський синод — 1596 р.
Провінційний синод позбавляє сопричастя Ґедеона, єпископа
Львівського.
Текст староукраїнською мовою, датований у Бересті 9 жовтня
1596 р., міститься в: MCS. — С. 754; АЗР. — Т. 4. — С. 146; DUB.
- С. 362-363.
24. Берестейський синод — 1597 р.
Стислий лист, в якому нунцій звітує про єпархіальний синод,
де духовенство склало визнання католицької віри.
Текст італійською мовою, датований в Яиові 27 січня 1597 р.,
опубл. у: DUB. — С. 436.

Церковного Права»

Рим, 1966. - С. с
La figura gimidica
suoi sinodi (1589-11

, або Требника митрополита Київського»
ю, опубл. у: МАРУСИН М., Чини Святиіївському Евхологіоні з початку XVI cm. —
Італійський текст наведено в: DYMYD М.,
’.scow della Chiesa unita di Kyiv sulla base dei
- Lviv, 1999. - С. 181-1914.
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Вибори на єпископа відбуваються в такий спосіб:
1.
Скликання синоду
«Митрополит скликає всіх підлеглих йому єпископів у межах
своєї митрополії. Ті з них, що не можуть прийти на такі вибори
у вказане місце і день, чи з причини поважної хвороби, чи з
іншої поважної необхідності, яку повинні знати всі люди, нехай
вишлють грамоту, власноручно написану, у якій буде подано, що
вони приймають все те, що зробить синод, або ж кого зібрані 6оголюбиві єпископи оберуть кандидатом на свячення, то і він буде
притримуватися того ж вибору, та не відділятиметься від своїх
братів у всьому, що вони вирішать за традицією святих Апостолів
і богоносних Отців.
Але якщо хтось, без поважної хвороби чи якоїсь іншої необ
хідності, як сказано, залишиться і не прийде на ці вибори, і не
послухається свого настоятеля, і відділиться від братів, і оволодіє
ним диявольська гордість, і впаде в яму непослуху чи увійде в
змову з князями і іншими властями, той відхиляється від власних
обітів, даних на своїх свяченнях, того божественні правила і
закони Божої Церкви позбавляють честі та сану єпископа і він
буде вигнаним з числа і збору єпископів, тому що сам
відділиться від них»5.
2.
Інформативний процес
«Так нехай буде. Єпископи повинні завжди збиратися в місці,
де перебуває митрополит. Скликає їх до себе, і сидячи сам з
ними, і також з кращими своїми крилошанами, доповідає їм про
вакантну єпархію. Тому що необхідно вибрати єпископа, щоб був
гідним і відповідним для цього обов'язку. І попередивши їх, давши
вказівки і поблагословивши, відпускає їх. Вони встають, вкло
няються йому і виходять.
Йдуть до визначеного місця, в якийсь притвор чи церковний
приділ, а з ними книгохранитель*6 чи хтось із вищого
духовенства, і секретар митрополита з ними, і там, ставши перед
іконою Христа, єпископ найвищого ступеня бере епітрахиль,
маючи у правій руці кадильницю з ладаном всередині і кадить
ікону Спасителя та інших Святих, потім єпископів, які стоять з
правого боку, потім також з лівого боку, і вкінці знову ікону
Спасителя, і починає так: Благословенний Бог наш. Начало обичне
1 тропарі Нехай буде благословенний Христос Бог наш, а відтак
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Слава і нині: Коли зійшов, змішав ти язики. Потім єпископ читає
єктенію* посиленого благання, з моліннями за митрополита, за
князя і за всіх благовірних князів наших і закінчує цей короткий
молебень* відпустом: Бачивши язики вогняні...
І після молитви збираються самі єпископи, як було написано
вище, і книгохранитель чи один з вищих і старших кліриків
митрополита, вірний секретар, і ніхто інший не може тут бути,
ані десь поблизу, щоб не слухати того, що говориться. І знову
перший єпископ починає говорити, чи де хто знає достойного на
таке місце, потім також і другий так продовжує, потім і всі
єпископи за порядком, багато про це сказавши і пом’янувши
багатьох, із всіх названих вони вибирають найкращих»7.
3. Вибір
Єпископський вибір відбувається так8:
4Книгохранитель наказує присутньому секретареві записати ті
три імена, які єпископи вибрали, кожного з єромонахів, за іменем;
потім найстарший єпископ, що вищий від інших за ступенем,
запечатує такого листа, і всі передають його книгохранителю, і
кожний, вставши, йде відпочивати. Книгохранитель несе і дає
листа митрополитові і йде собі. Він же, увійшовши у звичне
місце, де творить молитву, кладе запечатаного листа перед
іконою Спасителя чи перед іконою Матері Божої, багато мо
литься, старанно і зі слізьми, закрившися сам один; потім бере
листа, відкриває, і так, прочитавши три імена, вибирає одного з
Після вибору єпископа йде акт проголошення910 імені канди4. Порядок проголошення11
4 Готують його до свячення в якійсь церкві, вказаній
святителем, крім катедральної церкви. І одягається у всі ризи
священика, і стоїть перед вівтарем у Царських вратах, обернений
лицем на схід. Посланець святителя, щоб сповістити йому,
зайшовши до церкви, стоїть (і ще інші з ним, священики та
диякони)12. Стоячи при центральному вівтарі, виголошує:
Благословен Бог наш. Далі начало обичне* і тропарі* храму і
7 МАРУСИН. - С. 31-32.
8 Ьбраніе - вибір.
9 Благовастіе - проголошення.
10 МАРУСИН. - С. 32.
11 «Номінація» нийметься «проголошення» або «благовість».
12 Додано до такту а: БЕНЕШЕВИЧЬ.
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святого, якого є день, і богородинні*. Опісля звичайна єктенія
Помилуй нас, Боже і аполіз13, а після аполізу многоліття.
Після закінчення кандидат трохи виходить з Царських врат,
тримаючи руки на грудях у формі хреста під фелоном*, злегка
нахиливши голову; посланець, висланий, щоб сповістити його,
приходить і стає в тому місці, де читець читає Апостола,
дивиться на нього і каже наступне: Наш преосвященний14 владика,
митрополит Київський і всієї Руси (ім'я), і разом з ним божес
твенний і священний собор покликують твою святість, на
єпископство міста (назва), Богом спасенного. Кандидат відповідає:
Якщо наш преосвященний владика, митрополит Київський і всієї Руси
(ім’я), і разом з ним божественний і священний собор присудили, що
я достойний на дану службу, дякую і приймаю, і не казку нічого
супротивного. І так, злегка нахиляючи голову, повертається до
вівтаря, знімає ризи і виходить»15.
Потім відбувається обряд цілування.
5. Обряд цілування*
«Якщо є час, чи цього дня, чи наступного, чи коли вирішує
митрополит, єпископи збираються в митрополита, скільки з них
прийшли і зібралися тут для цього висвячення. І митрополит
сідає на визначеному місці, або в притворі церкви, або в
нартексі*, там де хори, на своєму кріслі*. Також єпископи сі
дають, кожний на своє місце відповідно до свого ступеня, у своїх
мантіях* зі смугами, як і митрополит. Після того книгохранитель
чи архидиякон веде кандидата і ставить його на кінці єпис
копських сидінь у центрі. А кандидат тут стоїть, робить три
глибокі поклони до митрополита і поступово наближається до
нього. Він наближається до митрополита, що сидить і тримає в
лівій руці посох*, з опушеною правою рукою, яка лежить на
правому коліні, і він робить легкий поклін, цілує праве коліно*
святителя і також руку, що спочиває на ньому, потім праву щоку;
потім повертається до єпископів, спочатку тих, що справа, і
вітається з ними поцілунком в уста, наближаючись від най
старшого до останнього, потім наближається до єпископів з лівого
боку, робить те саме; і трохи відступаючи назад, знову робить
поклін, як раніше. Його садять трохи нижче від єпископів, на
окремому кріслі. А після цього одним з дияконів готується кація*,
тобто ручна кадильниця, і ладан; і несе П до святителя, який
благословляє також ладан, і диякон кадить образ святої ікони, яка
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там є, після того праве крило єпископів, потім ліве. Співці
співають: Преосвященному (ім’я ) митрополиту Київському і всівї
Руси многая літа. Після того, вставши, кожний йде до себе.
Нехай буде відомо, що перший обряд, який проходить під час
сповіщення, і також цілування, відбуваються перед Літургією, о
другій годині дня»16.
в. Документ про вибір синоду
«На зібранні єпископи пишуть три імена ієромонахів, які були
вибрані, і заявляють у цьому листі: ... року індикта, ... місяця, і
число дня та назва за велінням блаженнішого (ім’я) митрополита
Київського і всієї Руси, сівши, боголюбиві єпископи (імена),
маючи зі собою волю і згоду боголюбивих єпископів руських, які
не прийшли (імена), у всечесному соборному храмі Пречистої
Богородиці, у місті (ім’я) Богом береженому, вибрали в найсвятіше єпископство, і пишуть імена трьох»17.
7.
Порядок і устав малого входу
«Порядок і устав18 малого входу відбувається так: в день,
встановлений митрополитом, єпископи збираються о другій годині
дня в соборі і чекають на мить. Тим, кому доручено готувати в
подібних випадках, роблять так: всередині церкви, ввійшовши в
царські двері, перед амвоном, готують підвищення з престолом
для митрополита.
З правого боку від трону митрополита — крісло для князя,
нижче від ступенів підвищення. Також з двох сторін ставлять
довгі лави, щоби могли поміститися і сісти єпископи. Перед ам
воном, на підлозі церкви, образ орла з простертими крилами, а
під його ногами — ім’я міста Митрополит виходить зі своєї келії
і йде до церкви, а перед ним йде читець, одягнений у свій
стихар*, свічконосець із запаленою великою восковою свічкою... і
один його священик. Зайшовши до церкви, піднімається на
підвищення, приготоване для нього, і сідає на свій престіл.
Дзвонять у дзвони. Отримавши благословення від митрополита,
священики йдуть одягатися до вівтаря (пресвітерія), а диякони
одягаються коло трону внизу. Єпископи у вівтарі одягаються
поверх мантій в білі фелони* без омофорів* і чекають. Ми
трополит, стоячи на підвищенні, на своєму орлі, одягається у всі
святительські ризи, в той час як співці співають якийсь стих.
16 МАРУСИН. - С. 33-34.
| 7 БЕНЕШЕВИЧЪ. - С. 31.
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Одягнувшись, сідає на престолі; співці співають тричі: Іс полла
еті деспота*.
Митрополит висилає архидиякона з іншими дияконами, що
йдуть до вівтаря, де сидить кандидат, одягнений у всі священичі
ризи, беруть його і ведуть до приготованого місця, де лежить
зображений орел», ставлять біля орла і вручають йому спові
дування віри, написане на листках. Він робить легкий поклін в
сторону митрополита, що сидить на своєму троні, як приписано, і
князю по його правиці, і також єпископам на своїх місцях, читає
своє сповідування перед всіма:
Ібромонах (ім'я), з Божої благодаті вибраний для святого
єпископства (назва), пишу це власного рукою і власним розумом
визнаю перед Богом і Його вибраними ангелами, правдиву і
незаплямлену християнську віру, якої є визнання: В ім’я Отця і Сина
і Святого Духа, єдиного Божества, тобто: Вірую в єдиного Бога,
Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і
невидимого. Вірю в єдиного Господа, Ісуса Христа, єдинородного Сина
Божого, родженого від Отця перед всіма віками: Світло від Світла,
Бога істинного від Бога істинного, родженого, не сотвореного;
єдиносущного з Отцем; що через Нього все сталося. Він задля нас,
людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа
Святого і Марії Діви, і стався Чоловіком. / був розп'ятий за нас за
Понтія Пилата, і страждав, і був похований; і воскрес на третій
день згідно з Писанням; і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І
вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не
буде кінця. Вірую в Духа Святого, правдивого животворящого, що від
Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і
апостольську Церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.
До цього приймаю сім святих вселенських соборів, які зібралися на
оборону правдивих рішень: визнаю, як ними встановлено, любити і
дотримуватися святих канонів і правил, які були встановлені нашими
святими отцями, в різних часах і роках: всі ті, що вони прийняли,
приймаю і я, і всі ті, що вони відкинули, відкидаю і я. Також визнаю
захищати церковний мир, в жодний спосіб в цілому моєму житті не
думати нічого супротивного; в цілому слухаюсь і підкоряюсь
Преосвященному владиці, моєму митрополиту Київському і всієї Руси
(ім'я). Обіцяю зі страхом Бохсим і боголюбивою волею керувати
переданим мені стадом і зберігати себе чистим від будь-якого злого
наміру, скільки матиму сил. Ще визнаю з цим моїм писанням, що не
дам нічого з цієї єпархії, і не дозволю нікому нічого міняти; і
приймаю про це навчання апостолів і отців, крім осудів і засуджених
в святій митрополії правил. Цим визнаю, що митрополичий престіл
матиме податок з цілої моєї округи; буду дбати про це незмінно; і
не творитиму нічого за волею царя, чи великого князя, чи багатьох
князів, чи багатьох людей, навіть із загрозою смерті, якщо будуть
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наказувати мені служити чи творити щось в чужих єпархіях і владі,
крім епископства, даного мені владикою моїм преосвященпітим
митрополитом Київським і всієї Руси (ім'я); або коли поїду в якусь
чулсу країну, не правити Літургії без дозволу митрополита, і не
висвячувати ні священика, ні диякона в чужій окрузі. Також обіцяю,
коли буду закликаний тобою, преосвященнішим митрополитом
Київським і всієї Руси (ім’я), прийти без людного слова, і обіцяю,
навіть якщо князі мене затримають, навіть яхщо магнати мене
затримають, слухати твій наказ, мій владико, митрополите всієї
Руси. Ще обіцяю це: не хотіти приймати іншого митрополита, крім
того, якого дасть Константинополь, як спочатку ми прийняли. З
цим визнаю не дозволяти нікому з нашої православної віри в цілій
моїй окрузі творити подружхся з вірменами, родичатися чи
брататися, так також і з латинянами; і якщо пресвітер з моєї
округи це зробить потай від мене, то я скалсу це моєму владиці
митрополиту. Якщо зроблю щось таке без наказу і без офіційного
документа митрополита або переступлю щось, навіть одну річ, яка
написана вшир, буду позбавлений мого сану без жодного слова. Все це
написано моєю рукою і підписано так: Ієромонах (ім'я), з Божої
благодаті покликаний до святого єпископства (назва), підписав
власною рукою*19.
8.
Порядок висвячення на єпископа
«Після співу Трисвятого* святитель піднімається на сходинку
перед вівтарем; двоє з присутніх тут святителів приводять того,
що має бути висвячений, і він стає з правої сторони..
Книгохранитель стає з лівого боку і простягає йому папір, на
якому написано... Якщо немає книгохранителя, його замінює архидиякон і виголошує: Будьмо уваленіІ Святитель, так щоб його чули
всі присутні, читає написане: «Присуд і постанова боголюбивих
єпископів. Божественна Благодать, що завжди недужих оздоровляє
і те, що їм недостає, доповняє, поставляє (ім'я) благоговійного
священоієрея єпископом Богом береженого міста (назва). Отже
помолімось за нього, щоб зійшла на нього благодать Святого
Духа*. І коли всі співають тричі: Господи помилуй, святитель від
криває Євангеліє, яке підтримують також інші співсвятителі,
кладучи його на галову і потилицю кандидата. Потім робить три
знаки хреста над його головою, кладучи на нього руку, так
молиться: Владико, Господи Боже наш, що через Твого славного
апостола Павла встановив устав ступенів і чинів, щоб працювати та
слулсити Твоїм чесним і пречистим Тайнам у Твоєму святому жер
товнику — спочатку апостолів, потім пророків, а врешті, вчителів.
Ти сам. Господи всього, і цього вибраного і допущеного до еванБЕНЕШЕВИЧЪ. - С. 32-37.
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гельського ярма і єпископської гідності, через мою руку, грішника, і
інших єпископів-співсвятителів, тут присутніх, скріпи осяянням,
силою, ласкою Твого Святого Духа, як Ти скріпив апостолів і
пророків, і як Ти помазав царя і освятив святителя. Зроби його
службу бездоганною. Прикраси його усякою чистотою, щоб він був
святим, щоб бути гідним просити того, що є необхідне для спасіння
народу і щоб бути вислуханим Тобою. Виголошення: Тому що
освячене Твоє ім’я і прославлене царство Отця, і Сина, і Святого
Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. А після Амінь один із
співсвятителів каже наступні прошения тихим голосом, так щоб
інші співсвятителі могли почути і відповісти20. У той час, як
відбуваються ці благання, святитель, тримаючи руку на голові
висвячуваного, так молиться: Господи, Боже наш, тому що людська
природа не може витримати суті Твойого Божества, у своєму
провидінні Ти встановив вчителів з нашого ж людського стану, щоб
перебувати при Твоєму престолі до кінця, щоб приносити Тобі
жертву. Ти, Господи, що вибрав цього Твого слугу, як будівника Твоєї
владичої благодаті, зроби, щоб він уподібнився до Тебе, правдивого
Пастиря, що дає своє життя за Твоїх овець, проводирем сліпих,
світлом тих, що у темряві, наставником нерозумних, світлом у світі.
Так, щоб після того як пропіклується в цьому житті за душі, йому
довірені, міг стати не осоромившись перед Твоїм судом і отримати
велику нагороду, яку Ти приготував для тих, які терплять за
проголошення Твого Євангелія. Виголошення: Так як Тобі налезкить
мати милосердя і спасати. Боже наш, і віддаємо Тобі славу. Отцю, і
Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. А після
Амінь піднімає Євангеліє і кладе його на святу трапезу. Потім
одягає омофор21 на висвячуваного, кажучи: “АксіосГ; і так само
співслужителі і співці повторюють тричі те саме виголошення.
Потім святитель та інші єпископи цілують висвяченого. Після
звичних виголошень йдуть до сідалища. Висвячений сідає першим
по праву руку від святителя і виголошує «Мир всім» на читання
Апостола. Раніше за інших причащається найдорожчого Тіла і
Крові Христа. І він дає Причастя святителю та іншим»22.
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9.
Чин інтронізації
«Після Святої Літургії митрополит і всі інші єпископи
знімають священні ризи, а новий єпископ чекає в ризах на обряд
інтронізації. Перед іконостасом, з боку протезу23, тобто з лівої
сторони, готують архиєрейський престол і два старші крилошани
супроводжують нового єпископа та садять його на престол. У цю
мить протопресвітер з правого боку, а другий пресвітер із старших
священиків з лівого боку, допомагають йому встати і сісти,
кажучи: Іс полла еті деспота*, і знову піднімають його і садять,
кажучи так само, і також третій раз його садять і, трохи
віддаляючись від трону, співають (ім’я) Священному Єпископу
Богом спасенного міста (назва.) многая літа. Це ж співають і
співці. Згадані крилошани знімають з нього всі ризи, а після
цього прислужник з митрополичої келії одягає на нього параман24
зі смугами, а також наложує на нього ікону, потім мантію зі
смугами, і протопресвітер з іншими його приймають і ведуть до
митрополита і єпископів...*25.
10.
Прийняття нового владики в синоді єпископів
«Потім у день, який визначить митрополит, збираються до
нього єпископи після утрені, о другій годині дня; він сідає там,
де звичайно сидить з єпископами. Митрополит сідає на своє
місце, єпископи — на свої місця по обидва боки, новий єпископ
не заходить, а чекає назовні; книгохранитель чи архидиякон
виходить з іншими дияконами, яких призначив митрополит, і,
взявши нового єпископа, ведуть всередину, а він, увійшовши в
двері, тричі кланяється митрополитові, робить це поступово,
наближаючись до нього, і цілує праве коліно митрополита, а
також праву руку, що спочиває на коліні, 1 після того праву щоку
і, трохи віддаляючись, знову кланяється. Співається многоліття
митрополитові, і новий єпископ цілує всіх інших єпископів, що
стоять по правий і лівий боки, і тоді сідає на визначене для
нього місце між єпископами»26.
Ця урочистість означає офіційне прийняття нового єпископа в
синод, тобто в колегію єпископів.

Владика-пастир зцілює біснуватого
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житіємк Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.

СЛОВНИК“
Лнтимінс - тб агтці^оіор, антиминсь. Це квадратний кусень
полотна або шовку, на якому зображено поховання Христа з
Іншими емблемами, а на чотирьох кутах намальовані чотири
євангелисти. З лицевого боку у ньому знаходяться мощі,
зашиті в мішечок. Єпископ посвячує цю тканину разом з
миром у Великий Четвер і сам вкладає мощі святих
усередину. Потім він робить запис на тканині про посвяту ним
даного антимінсу, щоб виконувати на ньому безкровну жертву
Служби Божої в церкві. Як свідчить сама назва (з акті та з
лат. шепва), антимінс спочатку використовувався лише тоді,
коли треба було відправляти богослужбу на непосвяченому
вівтарі. Без антимінса не можна відправляти Служби Божої,
якщо немає вівтаря, якого єпископ особисто не посвятив; коли
ж є такий вівтар, тоді антимінс не потрібний. Тепер антимінс
вживається майже завжди, і в подорожі священик ним
користується як переносним вівтарем, оскільки він замінює
вівтар, посвячений єпископом.
Апостол - атоотоХо?- 1. Послання. Текст, взятий з Послань та
Діянь апостолів, який читається під час Літургії перед
Євангелієм; під час його читання священик сідає поруч з
престолом єпископа (сідалище). 2. Одна з біблійних книг, що
використовується для всіх відправ. Включає Діяння апостолів і
Послання. Вони поділені на глави та стихи, або зачала,
призначені для читання на кожний день року. Є таблиця, що
вказує поділ читань на різні дні: від Пасхи до П’ятидесятниці
— Діяння апостолів, з понеділка П’ятидесятниці до Великої
суботи - Послання; читання відбувається у сталий спосіб.
Апостол читають піддиякони або нижче духовенство.
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Словник

Архидиякон - apxiSiaicovos. Посада декана в єпархіальному
крилосі. Почесний титул, наданий членові чернечого духо
венства; перший диякон монастирської церкви. Світське духо
венство також отримує цей почесний титул, — титул протоАрхиєрей - єпископ, владика. Архиєрей походить зі
староукраїнського архиереи, архієрей, що взято з грецької
архієрєи? - 4первосвященик», вищий ступінь ієрархії Христової
Церкви. Вже у Старому Заповіті Мойсей з волі Ягве висвятив
на службу первосвященика Арона (Вих 28; Лев 8); надалі
генерація первосвящеників продовжувалась аж до Ісуса Христа,
Великого Первосвященика, який прийшов з Неба (Євр 4,14),
заснувавши на землі свою Церкву, та передавши своє
первосвященство апостолам і їх наступникам, єпископам.
Архипресвітер - dpxiirpcoPuTepos- Посада предсідателя в
єпархіальній капітулі. Архипресвітер повинен скликати крилос,
очолювати його та визначати питання для обговорення чи
приймати їх за пропозицією інших членів.
Біскуп. Польське слово, що в різних авторів вказує на єпископа
латинського обряду.
Благовірний. Той, хто добре вірить. Титул, що надається Божому
народу.
Благовість - благовістіє. Єпископська номінація називається
благовість.
Боголюбезний. Той, хто подобається Богові.
Боголюбивий. Той, хто любить Бога. Титул, що надається
єпископам.
Богоносний. Носитель Бога.
Богородичний - 0€otokiov. Пмн в честь Матері Божої, що дотри
мується всіх груп тропарів, за винятком свят в честь Христа.
У ньому, крім прославлення Матері Божої, міститься догма
тичне навчання про Христа.
Відпуст - aTrdXvCTiS. Останнє благословення, завершення.
Благословення наприкінці відправ, виголошене священиком при
царських дверях. Відпусти відрізняють за днями і відправами:.
Великий відпуст поміщають наприкінці важливіших відправ
(Вечірня, Утреня, Літургія).
Вікарій Генеральний. У сучасній термінології генеральний, або
офіційний вікарій називається протосинкелом. Див. Синкел.
Владика - єпископ, архиєрей. Походить від кореневої частини
слова чволд» (void), що тотожне словам власть, володіти,
волость. Владика = Scottottis, пан, урядник; найвищий урядник,
голова держави, архиєрей; єпископ, священик під час Літургії.
Пан. Влада. Володіння.
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Гетьман - Hauptmann, отаман. Голова. Протягом XVI-XVII ст.
головнокомандуючий війська польського та Великого князівства
Литовського. Гетьманам, призначеним довічно, допомагав
«польний гетьман»; його відзнакою була булава. Після
ліквідації Української Гетьманської держави в 1764 р. назва
означала лише найвищого офіцера козацьких корпусів.
Вибраний голова українських козаків.
Грамота. Офіційний документ. Вид юридичного акту, укладається
державною і церковною владою та приватними особами.
Двері царські - святі двері. По центру іконостаса відкриваються
царські двері. Позаду дверей у святилищі є завіса. Лише
єпископ, священики та диякони, одягнені в літургійні ризи,
можуть переходити через святі двері. Відкривання дверей
символізує відкривання Царства небесного. У випадку, коли
вище духовенство не одягнене в літургійні ризи, воно
переходить, як і нижче духовенство, через бічні двері.
Експектатива. У Київській та Латинській Церквах Речі Поспо
литої, передусім у XVI ст., за життя єпископа визначеного
місця, призначався інший дійсний владика, який очікував на
смерть свого попередника, щоб заволодіти його “духовними
хлібами’. Іноді експектативи не були цілком платонічними,
оскільки номіновані втручалися в урядування єпархією,
привласнювали собі частину церковних дібр, тому такі
номінації називалися експектативою. Див. Хліб духовний.
Епітрахиль - ^mTpaxnXiov. Священича риза, пошита з шовкової
стрічки, кінці якої з’єднані спереду. Це той же орар диякона,
що з лівого плеча, позаду шиї (звідси його назва), спадає на
праве плече.
Єктенія загальна. Серія молитов-прохань, що виголошуються
переважно дияконом. Сугуба єктенія — загальна молитва або
молитва настоювання, і на кожне прохання народ тричі
відповідає: Господи помилуйі
Єпископ. Слово єпископ (imoKOiTOS. від ітиокотгєш = наглядати,
сторожити) рівнозначне інспекторові, наглядачеві, сторожеві,
спостерігачеві, і в такому значенні є загальновживаним; у
І-ІІ ст. н. е. згадані єпископи були громадськими урядовцями
на острові Родос. У перекладі Септуаґінта ця назва означає
губернаторів (Суд 9,28), префектів (II Esd 11,9), суддів
(Іс 60,17), королівських послів (І Мк 1,46), самого Бога
(Йов 20,20; Мудр 1, 6). У Новому Заповіті слово 4ттіокопо5
вживається лише п’ять разів, з яких чотири вказують на
настоятелів християнської спільноти (Д1 20,28; Фл 1,1;
І Тм 3,4; Тит 1,7), один раз означає Ісуса Христа (І Пт 2,25:
teplscopus апітагиш noitrarum»). У патристичній літературі на
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початку II ст. набули широкого вжитку такі терміни на
означення єпископа: єпископ, архиєрей, владика. Єпископ є
членом народу Божого, який отримав дар Духа Святого через
апостольське спадкоємство, у рамках церковної традиції, щоб
виконувати спеціальну службу пастиря народу Божого в
місцевій Церкві.
Зеон - тб C4ov, і1! C^ois, теплота. Тепла вода, що вливається в
чашу перед Причастям. Зеон символізує Кров Христову, яка
оживлена божеством, та що Святий Дух невід'ємний від
богочоловічої особи Спасителя. Теплота дається тим, які
приступають до Причастя.
Ієромонах - Upopövaxos. Монах-священик. У сучасній канонічній
термінології розрізняють ченця, монаха і члена спільноти
Ізбраніє. Вибори.
Інформативний процес. Пошук кандидатів на церковну посаду та
дослідження їхніх чеснот згідно з вимогами, встановленими
самою Церквою.
Іс полла еті деспота. «Многая літа» грецькою мовою, що
виконується співцями в архиєрсйських відправах; слова є
звичайною транскрипцією від eis uoXXä ?тт), беоттота.
Катці - тд кат££, tö kqtoiov. Термін походить від грецького
KaOurröv ÖTipianipiov. Це кадильниця без ланцюгів, оснащена
ручкою та оздоблена брязкальцями. Використовується також
старовірами.
Каштелян. У Польсько-Литовській державі службова особа, яку
номінував король або князь для управління замком та
навколишніми поселеннями. Призначався у кожне воєводство
заступником воєводи. Каштелянові належала військова та
поліцейська влада. Мав також право брати участь у
королівській раді (сенаті). У XIII ст. його повноваження
перейшли до королівських старост, а на початках XVIII ст.
посада каштеляна була остаточно ліквідована.
Крилос. Священна колегія єпархіального єпископа, яка бере
участь в урочистих діях для прилюдної слави Божої і допо
магає владиці в управлінні єпархією. Спочатку крилоси були
засновані єпископами за участю місцевого духовенства. Під
твердження з боку якоїсь іншої церковної або світської влади
не було необхідним. Перша капітула після укладення
Берестейської унії «шоге Cleri Ritus Latin!» була створена в
1598 р. з Ініціативи прототронія, єпископа Володимирського,
Іпатія Потія. Інші єпископи теж засновували капітули. Під
впливом контрреформації Тридентського собору і за напо-
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ляганням самих українців, право фундації єпархіальних капітул
перейшло до Римської Апостольської столиці.
Мантія - |шу8иа$. Широкий плащ, відкритий спереду і з’єднаний
під підборіддям та колінами. Для єпископів виготовляють
мантію пурпурового або фіолетового кольору (може мати
брязкальця в місцях з’єднання) для ченцв — чорного кольору.
М и ро - рііроу. Суміш олії та ароматичних речовин,
поблагословлена та освячена єпархіальним владикою у
Великий Четвер з особливими молитвами та урочистою
церемонією.
Молебен - відправа. Служба, відправлена залежно від обставин чи
потреб вірних загально або кожному зокрема
Набедреник. Праве коліно, тобто набедреник, чи епіґенатіо —
картон, покритий полотном, вишитий і прикрашений хрестом
та підвішений за два кути. Це перша відзнака священика, який
носить його з правого боку на висоті коліна. Символ меча
Слова Божого.
Нартекс. Портик, підтримуваний колонами, прибудованими до
фасадів християнських базилік. Призначався для покутників та
катехуменів.
Начало обичне - початкові молитви Літургії, Вечірні та Часів.
Номінація світська - презента Спосіб отримати церковну посаду
шляхом представлення гідної особи з боку світської влади
місцевому єпископові з метою отримання відповідної посади у
парохії. Світський уряд, отримавши від Церкви привілей,
номінує єпископів, але в цьому разі номінат не отримує, без
церковного затвердження, жодної духовної влади.
Номінація церковна - проголошення, благовість. Законний,
дійсний, повний, вирішальний та вільний акт, яким уповнова
жена церковна влада вибирає певну особу на посаду або надає
їй гідність. Коли церковній номінації передує втручання
світської влади, яка отримала даний привілей від Церкви, то в
такому разі церковний акт називається підтвердженням.
Омофор - то (Ацофоріоу. Довга й широка стрічка з дорогої
тканини чи з білої вовни, прикрашена вишитими хрестами. Це
невід’ємна частина літургічного одягу всіх архиєреїв візан
тійських Церков, яка спускається одним кінцем з-переду, дру
гим з-заду. Означає заблукану вівцю, яку віднайшов добрий
пастир, положив на пличе і повернув до отари — Церкви.
Орелець. Під час єпископської архиєрейської Літургії між
іконостасом та кріслами, які займають владики, на підлозі
розстеляється килимок, на якому зображено стіни міста з
трьома воротами, з яких витікають три ріки, а над містом
літає орел з розгорненими крилами й ореолом. Килим

розстеляється так, щоб хвіст орла дивився на святиню, а
голова була звернена до єпископів. Звідси й назва «орелець»
(ô acTÔs), дана цьому килимку. Мури символізують місто, де
осідає єпископ. Три ріки означають харизму доктрини, яку
повинен мати пастир Церкви, а орел, прикрашений ореолом і
оточений блискучими променями, — це символ святого
апостола Івана, званого апостолом-теологом. На цьому килимку
його слухають. Відтепер, як єпископ, він постійно служить на
Отпуст - відпуст. Останнє благословення, відпускання вірних.
Див. Відпуст.
Параман - параман, параманд, парамандія, з грецького irapcr
pavSwas. Каптур — прямокутник з тканини, прикрашений
вишивкою у формі хреста та знаряддями Страстей і його но
сять монахи на підряснику. Для єпископа, який, згідно зі
східною традицією, є монахом, додаються стрічки, що симво
лізують дари Святого Духа.
Помісна - своєправна. Назва, рівнозначна термінові автоке
фальний. Окрема Церква, учасниця Вселенської Церкви, яка
живе у вірі за визначеним обрядом, який охоплює декілька
єпархіальних спільнот, ієрархічно об’єднаних під проводом
спільного Голови, законно вибраного. Він зі своїм синодом є
вищою Інстанцією для всіх справ адміністративного, законо
давчого та судового характеру тих же спільнот, у рамках
спільного права для всіх Церков, визначеного канонами та
підтвердженого екуменічними соборами.
Посох - {tdpôos, жезл, патерика, патериця. Пастирська палиця.
Пастирський посох в українській Церкві не такий високий, як
у латинській, і завершується кулею з хрестом й двома зміями
з головами спереду — символом пастирської могутності та
мудрості.
Поцілунок. Наприкінці Утрені, під час співу стихир, служителі в
святині обмінюються поцілунком зі словами: «Христос посеред
нас!» — «Є і буде!*. Також під час виголошення Символу віри
служителі роблять поцілунок миру.
Підтвердження. 1. Акт, що вимагає підтвердження від патріарших
синодів про вибори єпископа. Якщо не просити підтвердження,
вибраний ієрарх втрачає всі права, отримані ним під час
виборів. Він не набув Jus in re, — повного права на посаду, а
тільки jus ad rem, тобто право займати посаду, право на те,
щоб, наприклад, Римський Архиєрей перевірив його гідність,
або чи дотримана визначена процедура у виборах і, насамкі
нець, затвердив вибір. 2. Юридичний документ, що надає
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законному і дійсному, але тимчасовому акту вирішальної сили
й тяглості. 3. Що стосується соборів і синодів, то підтверджен
ня надає їхнім декретам і канонам вартості верховних та
вселенських законів. 4. Треба чітко розрізняти підтвердження,
стисло церковний акт, та ратифікацію світською владою
церковних рішень.
Праве коліно. Див. Набедреник.
Преосвященний. Титул, що надається єпископові.
Провізія Процедура надання церковної влади, тобто попереднє
введення у виконання єпископських повноважень у даному
місці над частиною народу Божого. Інтронізація. Встановлення.
Проскомидійник - ттрббєоі?. 1. Апсида, розміщена на північ від
престола, де готуються частини жертви. 2. Бічний вівтар,
розміщений у цій апсиді, на якому відбувається приготування
частин жертви. 3. Ліва частина іконостаса.
Протопресвітер - ттрштоттрєаРитєро?. протоєрей. Почесний ступінь
священика. Зазвичай наглядає над іншими священиками одного
сільського округу чи міста. Протопресвітер — титул, що на
дається окремим протоєреям, кращим з числа білого духовенПротопсалт - ттри)тофаХтг)5. Перший співець або дяк, той, хто
диригує двома хорами.
Прототроній. Перший єпископ між суфраганами архиєпископамитрополита певної церковної провінції, перший між рівними.
Після смерті голови митрополії прототроній повинен скликати
й очолити елекційий синод для провізії митрополичого осідка.
В об'єднаній Київській Церкві цей титул пов’язаний з Володимирською і Берестейською єпархією.
Сейм. У давній Польщі сейм — палата депутатів із законодавчою
владою. Сеймик був збором місцевої шляхти.
Символ віри. Нікейський символ. Вірую.
Синкел - «гііуксХХо?. У минулому єпископи мали звичай тримати
близьких співпрацівників-монахів, які жили тоді в тій келії, що
й єпископ. їх очолював протосинкел, ігріотооиукєХХод. який
обіймав посаду першого секретаря єпископа. Якщо синкели
знаходилися при патріархові, то вони супроводжували його в
поїздках, завжди під проводом протосинкела. У сучасному
східному церковному словнику це слово тлумачиться як
єпископський вікарій.
Скевофнлат. Посада сторожа в єпархіальній капітулі.
Схоліарх. Посада схоласта в єпархіальній капітулі.
Собор. І. Церковний збір. 1. Помісний собор: збір ієрархів
місцевої, автокефальної, своєправно! Церкви чи однієї церковної
провінції. Синод; Собор національний, провінційний, єпар-
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хіяльний. 2. Вселенський собор: екуменічний. 3. Рада, колегія
церковників, зобов’язаних вибирати чи допомагати настоятелеві
в його обов’язках. Капітула. 4. У календарі: Синакса — назва
різних свят, що відзначаються в день після великих свят, на
честь одного з дієвих персонажів. Собор Пресвятої Богородиці і“|
тт|5 вєото'кои; 26 грудня. II. Культове місце:
1. Єпископська церква, де знаходиться владича катедра.
2. Почесний титул, наданий для неєпископської церкви,
внаслідок чого П ректор часто отримує титул протопресвітера.
Базиліка.
Сопрестоліє - оиі'вроуо?. Сопрестолие. Пресвітерське сидіння,
пресвітерська лавка. Знаходиться разом з єпископським прес
толом, продовжена вправо і вліво для духовенства в кінці
святилища.
Ставропігія - отаврошіуіоу. Винятковий привілей. Привілей,
узгоджений з деякими монастирями, залежними не від
місцевого єпископа, а безпосередньо від вищої церковної влади.
Назва походить від звичаю в час заснування монастиря
ставити хрест, який символізує церковну владу.
Стнхар - отоіх<іріоу. Літургійний одяг, спільний для всіх чинів,
походить від назви одягу священиків Старого Заповіту. Довга
туніка, що спадає донизу, як правило із шовку, з вишивкою
внизу. Колір стихаря не повинен бути обов'язково білим,
переважно кольору риз служителя. На спині завжди є хрест,
котрий символізує чистоту й духовну радість.
Стільчик. Крісло без спинки та підставок для рук.
Типікон - тілпкбу. Літургійна книга для всіх відправ, подає де
тальні правила для служби, описує навечеря; пояснює, як
узгоджувати служби рухомих свят і пам’ять святих із
нерухомими святами; визначає правила монашого життя.
Перший типікон був святого Сави з VI ст., Устав
Єрусалимський. Доповнений у VIII ст. святим Іваном
Дамаскином. Опинившись знову в Константинополі, був
перекладений на старослов’янську мову у XV ст.
Требник - еихоХбуюу. Літургійна книга, яка подає різні, в т. ч.
другорядні відправи. Требник охоплює: обряди Святих Тайн,
крім Пресвятої Євхаристії і Священства; молитви на різні
потреби: відправи і молитви на прохання парафіян (треби),
наприклад, молебен, служба поховання та інші служби мертвих,
освячення води та різних предметів, якими користуються вірні.
Існують два види Требників, — Великий і Малий.
Трисвяте - трюауюк. Заклик, у якому тричі повторюється слово
«святий»: Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний,
помилуй нас.
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Тропар - тротгсіріоу. Поетичний твір, який у своїй основі оспівує
святкові події або життя вшановуваного святого.
Укаа Остаточний наказ. Державний акт. Едикт володаря.
Устав - Правило. Див. Типікон.
Фелон - фєХшуіОУ. Широкий круглий плащ без рукавів з вирізом
попереду, який покриває ціле тіло. Типовий літургійний одяг
священика. Малий фелон у давнину носили співці чи інші
достойники; це мала мантія, що покриває плечі та частину
Хартофилакс - хартофилаксь, сторож книг, канцлер. Посада в
єпархіальній капітулі. Хартофилакс керує єпархіальною
канцелярією при консисторії.
Хіротонія. Вибір піднесеною рукою. Висвячення вищого духо
венства, тобто дияконів, священиків і єпископів, називається
хіротонією — хеіР0Т0,'іа. і відбувається в святилищі під час
Літургії: для диякона — після освячення дарів (під час молитви
свячення клякає на одне коліно); для священика — після
великого входу (на колінах); для єпископа — після читання
Апостола (Євангеліє тримається розкритим на голові у
висвяченого єпископа). Покладення рук завжди робить єпископ.
Хліб духовний. Впродовж багатьох століть єпархії, парохії та
монастирі Київської Церкви, Римо-католицькоІ Церкви Речі
Посполитої, як і інші Церкви, врегульовували свою діяльність
системою договорів, призначених на утримання церковних
структур й духовенство зокрема. У XVI — початку XVII ст.,
коли особливого розквіту набуло право світського патронату,
система «духовних хлібів» перетворилась на форму контролю
над Церквою з боку королівської влади і шляхти. Майже все
XVI ст. Київською Церквою керували особи, поставлені
польськими королями. Високими церковними гідностями в той
час нагороджували навіть людей, далеких від церковної
дійсності, наприклад військових чи шляхтичів, які прагнули в
такий спосіб скористатися «духовними хлібами», тобто рухомим
і нерухомим майном Київської Церкви.
Церква місцева. Див. Єпархія.
Церква своєправна Див. Помісна.
ЧетьІ-МінеІ. Збірка житій святих, упорядкованих за днями року.
Поділені на дванадцять томів, кожний для окремого місяця.
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Вечірня 173-174, 212, 215
Вибір 49, 118, 122, 129-130,
132, 137, 141-144, 156-157,
167, 191, 204, 206, 216, 219
Видання книг 95, 180, 193, 195,
197
Виноградник Господній 156,
164-165, 174
Виправлення 187-188
Висвячення 44, 51, 65, 113, 121,
126, 129-131, 135, 138, 140,
142-143, 145, 147, 149-155,
158, 160, 167, 181-184, 196,
201, 205, 208-209, 219,
співсвятитель 150-151
Виховання 175
Вівтар 145, 150, 184, 204-208,
211, 217
Відвідування 121, 173, 175-176,
братств 179, канонічне 175,
митрополита 117, монастирів
119, 176-177, окружне 175,
пастирське 165, 169, 175,
хворих 172
Відвідувач монастирів 172
Відлучений від сопричастя 69,
82
Відлучення 107
братствами 82, 196, з
вірними 109, з Римом 99100, зі синодом 103, 116,
163, з Церквою 107, 166,
між собою 116, 163
Відповідальність 116, 118, 173175, 179, 183
Відпуст 134, 204, 212, 216
Відсутність 65, 71, 75, 109, 141,
162, 168, 171
Візантійський 37-38, 44, 57, 59,
97, 111
Війна 152
Вікарій 114, 169, 191, 217,
апостольський 130,
генеральний (див.
Протосинкел) 191, 212,
екзарх 119, капітулярний 191,
парохіяльний 174, Христа 158
Віра 38, 42, 50, 55, 87, 92, 94,
97. 117, 135, 137, 143, 150,
162, 167, 172-173, 179-180,
183, 190, 207, 216,
батьківська 49, грецька 46,

53, 85, католицька 125, 156,
200
Вірний 29-30, 42, 44, 48, 50. 52,
56. 60, 65, 106, 109, 142,
156-159, 167-168, 173-175,
187, 215-216, 218, (невірний)
127
«Вірую* 183, 207, 217
Влада 33-34, 41, 44, 50. 100,
106, 108, 113, 115, 119, 121122, 131, 134, 141, 143, 147,
154, 158-159, 166-167, 174,
192, 196, 208, 213, 219,
і 156, Верховна
навча 107, 161,
171,
185, і
державна 41, 213, духовна
154, 158-160, 215, екзарха
101, єпископська 34. 61. 109,
130, 153, 158, 166, 174, 179,
181, 188, 190, 193, 195,
законодавча 107. 161, 185186, 217,

, 102, 118,
134, 142, 144, 146, 158-160,
170, 189-190, 193, 196, 214-

108, 125-126, 154,
їб0ИСД190Ш1
а 39, 47-48, 55, 64-66,
G8-70, 73, 75, 79, 103, 105107, 114, 117, 121-122, 129,
131, 152, 162, 165, 168-169,
171, 173, 176-177, 179-187,
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189-193, 198, 208, 212-215,
правлячий 126,
преосвященний 145, 205
Власність 80
Водій 172
Володар 38, 150, 157-159, 218
Воля Божа 106, 108, 165, 168
Вселенськість, вселенський 34,
48, 104, 106-107, 109, 132,
144, 154, 156, 159, 186, 207,
216-217
Встановлення (поставлення) 142,
144, 149, 154, 173, 181, 183,
191-192, 206-207, 214, 217,
219, єпископа 107-108, 119,
131-137, 147-148, 153, 156158, 160, 191, 193, канонічне
156, 160, 191
Втручання 55, 99, 102, 129-130,
144, 189, 193, 215
Вчитель 29, 31. 109, 150-151,
161, 173-174, 179, 192, 208209
Гетьман 50, 53
Гідність єпископська ЗО, 102,
134, 136-138, 141-144, 148150, 203, 209, митрополича
114, 138, патріярша 113, 119
Голова синоду 45, 61-63, 91, 93,
96-97, 102, 163
Голова Церкви 30-31, 33, 61,
94, 112, 116, 118, 133, 149,
152-154, 156, 159-160, 166,
192-193, 216
Голос вирішальний 103, 107,
163, дорадчий 163, 169, 172,
Голосування таємне 192
Греко-католик, грекокатолицький 59-60, 97
Грішник 150, 188
Дбайливість 174, 176, 180
Дбання за душами 166, 176
Декан, див. Протосинкел
Декрет 33, 51, 96-98, 102, 118,
123, 189-190, 217,

95
Делегат 94, 117, 135, 149, 177,
апостольський 140,

королівський 89, народний
108, папський 83, 102,
спеціальний 175
Демісія єпископа 131-132, 141,
172, 190, 192
Держава 37-41, 43, 49, 53, 106,
122, 129, 131, 159, 212-214
Дискос 185
Дисципліна 33, 44, 81. 116, 177,
193, грецька 136,
духовенства 53, 65. 172, 187,
західна 55
Дисциплінарна автономія 33,
104
Дисциплінарне питання 100, 163
Диякон 145-146, 150, 155, 167,
178, 183, 188, 204-208, 210,
212-213, 219
Добро єпархії 213, матеріальне
51-52, монастирів 177,
церковне 132, 143, 171, 173,
191
Доброчинна діяльність 108
Договір 219, Люблінський 1569
р. 44, Переяславський 1654 р.
54, Торунський 1595 р. 51
Дозвіл 83, 87, 168, 177-178,
184, з Риму 92-93, 97, 182
Доктор 171
Доктрина 31, 161, 216, віри 172
Документ 31, 44, 46-47, 59, 64,
66, 71, 73, 75, 79, 103, 114,
121, 134, 139, 163, 166, 171,
174, 190, канонічний 132,
літургічний 132, номінації
148, 172, офіційний 133,
143, 163, 184, 208, 213,
передачі 155, папський 44,
113, 153, патріарший 163,
синоду ЗО, 66-68, 74, 81-82,
94, 142, 193, 195, 201,
спеціальний 185, унійний 75,
юридичний 201, 216
Дорадник 91, 171-172
Достойник 137-138, 143, 147,
170, 219
Дух виправний 188, помсти 188,
Святий 29-30, 34, 80, 107108, 127, 150-151. 154, 156,
160-161, 164, 167, 207-209,
214, 216
Духовенство 42, 49, 51-53, 58,
65, 67-69, 71, 74, 80, 83, 85,
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94, 97, 101, 103, 118, 137,
139, 142, 164, 169, 172-173,
178-179, 184, 186-189, 200,
218-219, біле 85, 91, 103,
138, 217, вище 134, 203,
213, 219, греко-католицьке
59, 97, єпархіальне 117, 169,
172, латинське 51, 170,
місцеве 112, 170, 214,
молоде 178, нежонате 51,
нижче 211, 213, окружне
173, парохіальне, 140,
світське, 139-140, 143, 212,
чернече (монаше), 139, 143,
212
Духовна вправа 175, 183, кара
187
Духовний хліб 130-131, 213,
219
Душа 105, 108, 151, 165-166,
173, 175-176, 209
Екзарх ЗО, 34, 45, 47, 64-65, 67,
71, 73, 75, 94, 99, 102-103,
111, 118-120, 127, 193
Екзархат 115, 118-120, 126
Екскардинація 167, 177
Екуменізм 33, 49, 166
Євангеліє 29, 106, 150-151, 167,
180, 208-209, 211, 219
Євхаристія 174, 184, 218
Єдине Христове Тіло 108
Єдність 42, 46, 49, 87, 93, 99,
107, 109, 143, 162, 166
Єзуїт 59, 83
Єктенія велика 134, 204,
загальна 213, звичайна 145,
205, сугуба 213
Єпархія 30-31, 38-39, 49, 54-55,
57-59, 63, 65, 68-70, 87, 91,
93, 95, 106, 108, 112, 114,
116-122, 125-127, 131-132,
134-135, 137, 141-142, 146,
148, 152, 155-158, 162, 167172, 175, 177, 179-187, 189191, 203, 207-208, 213-214,
219, митрополича 59
Єпископ 29-31, 33-34, 38, 43-53,
55, 57-61, 63-71, 73-75, 77-83,
85, 87, 89-94, 97-101, 103,
105-210, 211-219, грецького
обряду 44, 52, 111, 152,
делегат 149, єпархіяльний
116, 122, 133, 157, 164, 168-

Покажчик
172, 176, 178-179, 181, 183,
185-187, 189-190, 192-193,
214, кандидат 141-142, 144,
147, 159, католицький 55,
коад’ютор 115, 122, 124, 131,
171, куріяльний 121-122,
латинський 67, 75, 83, 106,
111. 127. 152, 212, майбутній
117, 135, митрополії 103,
114, 129, місцевий 68, 71, 80,
82, 124, 130, 132, 168-169,
176-179, 184, 215-218,
найстарший 141, 204, новий
50, 57, 67, 69, 75, 129, 154156, 160, 165, 171-172, 210,
об’єднаний 52, 87, 89-90,
покійний 133, 191, польський
51. помічник 93, 122, 126127, 152, 169, православний
54, 85, 87, 90, римський 42,
99, 135, Риму 154-155, 157,
160, сусідній 117, 120,
суфраган 121, 143,
титулярний 94, 111, 124-129
Єпископат 29. 60, 106-107, 109,
118, 134, 136-141, 146, 159,
181
Єпископська конференція 79
Єпітрахиль 134, 203, 213
Єресь 54, 82, 93
Єретик 41, 100, 152, 163
Життя 29. 56, 60, 130, 136, 138,
151, 165, 170, 179, 182-183,
190, 207, 209, 213, 218,
божественне 162, в молитві
174, внутрішнє 60, 94,
духовенства 97, економічне
59, інтелектуальне 176,
канонічне 113, колегіяльне
134, 159, культурне 59,
моральне 174, пасторальне 55,
100, політичне 59, 159,
посвячене 214, релігійне 57,
59, спільне 165, суспільне 60,
християнське 99, церковне ЗО,
33, 104, 107-108, 134, 162,
192, чернече 140, 177, 218
Заборона 45, 51, 53-55, 58, 63,
65, 70-71. 75, 80, 89-90, 92,
119, 148, 168, 176, 179, 189
Закон 33, 39, 58, 71, 102, 104,
133, 139, 169, 173, 180, 186,
191, 193, 195, 203, 217
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Розслідування 136
Розуміння взаємне 175,
таїнственне 193
Санкція 187-188, 197
Свобода 56, 58, 60, 166, 189
Святе місце 185
Святитель 31, 34, 109, 126, 145146, 148-151, 161, 167, 181,
192, 204-206, 208-209
Святі Тайни 45-46, 58, 68. 87,
94-95, 97, 154. 162, 168, 172,
174, 182-183, 197, 201, 218
Свято приписане 173, 179, 183
Свячення 108, 125, 133, 138,
145-147, 149, 151-155, 160,
182183, 201-204, 219
Священик 29, 44, 57-59, 65-66,
70, 74, 77, 82. 94-95, 106,
135, 140-141, 145, 149, 155,
157-158, 161, 163, 167-171,
173-178, 180, 182-186, 188,
204, 206, 208, 210-215, 217219, освічений 163, світський
77, східний 95, целібатний
(нежонатий) 140, 170
Священиче свячення 182, 219,
див. Хіротонія
Священичий стан 180, 188, 196
Священний 51, 122, 145, 154155, 170, 180, 205, 210, 214,
Синод 57
Сейм 49, 51-52, 91, 138, 140,
217, генеральний 69
Сеймик 217
Секретар 96, 122, 134, 141, 172,
186, 203-204, 217
Семінарія 51-53, 58, 85, 95, 9798, 181
Сенат 45, 80, 159, 214, єпископа
170
Сенатор 45, 83
Символ Віри 79, 83, 94, 148149, 216-217
Син 94-95, 151, 207, 209
Синкел 97, 171, 185-186, 217
Синод 29-31, 33, 45, 48-49, 53,
57, 61-63, 68, 98, 99-104,
109, 116, 129, 131, 133-135,
137-147, 149, 154-157, 159160, 162-165, 177, 179-180,
183185, 188-189, 191-193,
196-197, 203, 206, 210, 216-

217, Белзький 1590 р. 63-64,
73, 101, 166, 195,
Берестейський 1589 р. 45, 63,
99. 119, Берестейський 1590
р. 65-67, 73. 101, 116, 162,
164, 167, 184, 195-196,
Берестейський 1591 р. 64, 6668, 100-101, 120, 132, 134,
142-143, 146-147, 163, 167,
184, 188-189, 196-197,
Берестейський 1593 р. 45, 69,
101, 116, 164, 197,
Берестейський 1594 р. (І) 70,
101, 197-198, Берестейський
1594 р. (II) 71-72, 101, 197198, Берестейський 1594 р.
(III) 74, 101, 198,
Берестейський 1595 р. 46, 7981, 101, 111, 137, 147, 153,
159, 166, 177, 179, 185, 199,
Берестейський 1596 р. 48, 8384, 101-102, 116, 164, 190,
200, Берестейський 1596 р.
Берестейський 1597 р. 200,
Берестейський 1765 р. 55,
виборчий 67, 100-101, 131,
133, 159, 163, 196, 201, 217,
Віденський 1509 р. 130,
88, 101, всецерковний 61, 65,
67-68, 79, 83, 85, 87, 93, 97,
100-101, всецерковно67, 133, 196, єпархіяльний
61, 63, 70, 77-78, 87, 101,
169-170, 186, 197-198, 200,
Замойський 1720 р. 54-55,
93-96, 99-102, 116, 118, 120,
138-139, 156, 166, 171, 175176, 179-182, 184, 188, 191,
Кобринський 1595 р. 78, 101,
Кобринський 1630 р. 52-53,
85-86, 99, 101, 116, 164, 178,
182, латинський провінційний
у Відні 1884 р. 97,
Люблінський 1680 р. 91-92,
101, Львівський 1595 р. 77.
101, 198, Львівський 1633 р.
89-90, 101, Львівський 1882
р. 178, Львівський 1891 р.
31, 59-60, 97. 101-102, 116,
135, 138-139, 156, 164-165,

Покажч
169, 173, 175, 179-182, 184185, 191, 193, міжцерковний
90, Московський 1448 р. 42,
надзвичайний 70, 74,
Новгородоцький 1415 р. 41,
Новгородоцький 1596 р. 82,
101, 199, об’єднаних з
православними 87, 89-90, 92,
підготовчий 87, пленарний
89, 91, 101, помісний 140,
провінційний 61, 69, 71, 7375, 82, 100-101, 163, 195-200,
Сокальський 1594 р. 73, 101,
146-147, 198, судовий 74, 82,
101, Торчинський 1594 р. 7576, 101, 198
Сирота 174
Сідалище 151, 209, 211
Сім’я священика 180
Скарга 66-68, 163
Скевофілакс 170
138аНсннодуЄ42, *48, 54-55,
62, 65, 67, 69-71, 73-74, 7779, 82-83, 91, 93, 97, 101,
103, 109, 133, 135, 203
Слово Боже 172-173, 178-180,
215
Слов’янський 38, 56, 75-76, 80,
84, 87, 201
Слуга 109, 151, 165, 209
Служба 31, 34, 105, 107-109,
127, 145, 149, 151, 153-155,
161, 168, 174, 178-181, 192,
201, 205, 209, 212, 214-215,
218, Божа 170, 172-173, 211,
Божественна 181, літургічна
181-182, освячуюча 109,
похоронна 191, свята 167,
свящекича 107-108, 181
Служебник російський 58,
святительський 148
Служитель 173, 216, 218
Служіння 109, 166, 189,
єпископське 31, 108, 140,
186, 193, пароха 174
Смерть 41, 207, 217,
архиєпископа 118, 132, 147,
191, єпископа 117, 127, 131133, 137, 141, 143, 172, 190192, 213, митрополита 52. 57,
120-121, 147, 191, Пани
Римського 156
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Собор (як храм) 150, 185, 206,
Г іб Т Г о в и Т е р к в и 153,
єпархії 152, катедральний
112, 182-183, св. Юра 60, 97
Собор 85, 93, 96, 101-102, 116,
144-145, 164, 167, 169-170,
205, 207, 216-218,
Антіохійський 401 р. 102,
123, Брестський 1591 р. 197,
^ Т к о н с т ан ц і 41,
вселенський 217, екуменічний
216-217, єпархіальний 217,
Латеранський III 139,
пров^нцШний"^ 1217,
Сардикійський 123, 139,
Тридентійський 95-97, 170,
183, 191, 214,
Флорентійський 42, 49, 80,
92, Халкедонський 112, 123,
Царгородський IV 139,
Царгородський VIII 123
Солідарність 162, 175, 192
Concordia 59
Спадковий єпископат 146
Спасіння 47, 64, 109, 151, 166,
168, 174-176, 207; 209
Список 121, 174, майна 192
Співбрат 85, 141, 161, 192

Співці 146, 151, 155, 206-207,
209-210, 214, 219
Сповідь 52, 166, 175, 178, 183184, сповідник 171
Спорідненість 171
Стадо 165-166, 168, 173-175,
180-181, 190, 207
Стан неодружений 68. 137-138,
142-143, 196
Старовіри 95, 214
Старослов'янський 77, 79, 81,
86, 106
Статут 44, 59, 170-171, братства
71, 197, Капітул 191,
крилосу 191
Страсний тиждень 182

Львівський 114, патріярший
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Австрієць 59
Австрія, австрійський 58-59, 115,
129, 131, 139, 157
Австро-Угорщина, австро-угорський
148, 158
Агне 126
Аит 37
Антіохія 107
Багр-Сан-Ель-Мухарас 127
Барі 38
Бела 49, 59, 63-69, 73. 75, 94,
101, 115, 144, 166, 195
Берестя ЗО, 33, 45-46, 48-50, 55,
63-67, 69-71, 73-75, 79, 83, 85,
89, 91, 94, 99-102, 111, 115117, 119-122, 124, 127, 130,
132-133, 137, 138, 142-144,
146-147, 149, 151. 153, 159,
162-164, 166-167, 177, 178, 179,
180-183, 184-185, 188-190, 193,
195-200, 214, 217
Білгород 39, 77
Білополь (Волинь) 90
Білорус 49, 58
Білорусь, білоруський 41-43, 55,
57, 101, 106, 111, 120, 156
Більськ 71
Богемія 38
Бодона 126
Болгарія, болгарський 38, 106
Борилея 126
Браунсберг 138
Брацлав 83
Буг 40
Варшава 46, 88, 94
Ватикан, див. Римська апостольська
столиця
Відень 58, 138
Візантія, візантійський 37-38, 44,
57-59, 97, 98, 111-112, 113, 121
Вікар 77
Вільно 65, 71, 89, 95, 130, 138
Вірменин 95, 208
Вірменія 112
Вітебськ 49, 75, 79-80, 82, 85, 89,
94, 115, 144
Волинь, волинський ЗВ-41, 35, 00

Володимир-Волинський 39, 41, 4546, 47-48, 58, 65, 67. 69, 75,
85, 87. 89, 91, 94-95, 101, 115,
120-122, 124, 127, 132, 144,
147, 170, 189, 214
Володимир-на-Клязьмі (Суздаль)
39, 40
Волхів 37
В’ятка 58
Галицький ЗО, 34, 39, 41, 43, 52,
55-56, 58-59, 63, 67, 69. 75, 82,
85. 87, 89, 91, 94, 97, 102-103,
111-118, 122, 123, 124-125, 127,
149, 151, 153-154, 158-159,
189-190
Галич 114-115, 160
Галичина 41, 59-60, 98, 125, 148
Галичина-Волинь 40-41
Гефест 127
Городок 71
Грек 39, 42, 48, 96. 112, 139
Греція, грецький 37, 43-44, 46, 48,
50-53, 80, 85, 87, 105, 111,
119, 126, 136, 152, 212, 214,
216
Гродно 56, 138
Грузія 112
Двіна 37
Дніпро 37, 40, 53
Едеса 94
Європа Західна 38, Північна 38,
Східна 43
Єрусалим 50, 218
Замость 54-55, 57, 93-95, 97, 99102, 117-118, 120, 121, 137,
138-139, 156, 159, 166, 168,
171, 172, 174, 175-176, 179-180,
182, 184, 186, 188, 189, 191,
198
Захід, західний 37-38, 40-42, 44,
46, 48, 55, 95, 100, 178
Кам'янець-Подільський 58-59, 6465, 67, 71, 74, 77, 82, 94, 97,
114-116, 144
Карфаген 107
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Люблін 44, 54, 91-92, % 101
Мінськ 83, 115
Мотилів 56,^91, 94, 115

МоравьЛв, 138
Москва 39, 40, 41-42, 45. 50, 54,
м 56, 63, 112, 195

113, 120, 121
Мстислав 82, 85, 87, 89, 91, 94,
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П О К А Ж Ч И К ІМ ЕН
Августин св. 95, 111
Ангелович А., митр. 118
Андрусяк М. (Апсіпшак М.) 114
Аркетгі Д. А., нунцій 135
Балабан Г, єписк. 48, 63-65, 67,
69, 72-75, 77, 79-80, 82-83, 114,
115, 116, 164, 190, 196-198
Балик Б. 49
Батий, хан 41
Баторій С, король 83
Бачинський А. 131, 148, 169, 171174, 186
Бенедикт XIII, папа 139, 148
Бенедикт XIV, папа 96, 123, 126,
139
Бенедикт XV, папа 148
Бенешевич В. Н. 142, 145, 150151, 201-202, 204, 206, 208-209
Білозор М„ єписк. 91
Бобровський П. О. 57
Боргезе С„ кард. 121-122
Борецький Й„ єписк. 130
Брадач М., єписк. 126
Брессан, секр. партик. папи Пія X
115
Брилинський А. єписк. 65
Булгак Й., митр. 57, 124
Валуев, міністр 58
Василій Великий 95, 139
Василь II, великий князь
Василь, о. 82, 199
Васильович С., о. 82
Великий А. 41-42, 47. 49-50, 5657, 63, 64, 75, 76, 79, 81, 8385, 87, 89, 91-92, 93, 94, 111112, 114, 119-120, 126, 136,
138, 140, 142, 146, 148, 159,
195, 198-200
Виговськнй Й„ списк. 94

Винницький І., єписк. 91
Вітольд, великий князь литовський
41
Владислав IV, король польський
139
Власовський І. 50, 54, 63, 65. 67,
69-71, 73-74, 77, 82
Володимир, великий князь
київський, св. 38, 111, 112
Володкович Ф., митр. 55, 124
Герасим, о. 82, 199
Гоголь Й., єписк. 75, 79-80, 83
Голубев С. 89
Голубинский Е. 39
Горбацький Ґ., єписк. 124
Гординський К., архимандр. 71
Гребницький Ф., архиеписк. 94
Григорій VII, папа 38
Григорій XI, папа 42
Григорій XIII, папа 46
Григорій XVI, папа 127
Григорій, митр. Київський 43
Грушевський М. 37, 63-64, 65, 67,
71, 73, 77, 79, 82, 89, 106, 114,
119, 129-130, 141, 201
Ґлезно Й., митр. 129
Ґловнєвський А., єписк. 124
Ґодебський Т., єписк. 94, 189
Ґомолінський С, єписк. 83, 102
Ґрімальді Є., нунцій 93-94, 102
Данило Галицький, князь 41
Де Камеліс, єписк. 126
Де Клерк К. (De Clercq С.) 5354, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75.
77, 79. 85, 89, 91, 97-98
Димид М. (Dyrayd М.) 30-31, 53.
86, 96, 116, 159, 164, 177-178,
180, 182
Дівочка О., митр. 45. 141, 190
Древінський Л. 89
Друцький-Соколинський Л.,
архиєписк. 94
Друцький-Соколинський М„ єписк.
91
Єремія II, патр.
Константинопольський 45, 46-

47, 63, 101, 112, 119-120, 141,
163, 190
Жигимонт І, король польський 114
Жигимонт II Августо, король
Жига
71, 83-85, 87, 89, 158
Жоховський К. (Zochowski С),
митр. 91. 170, 195
Жукович П. 57, 67-68, 73, 89-90,
120, 132-133, 137. 142-143,
147, 163, 167, 177-178, 180184, 188-190, 197
Заборовський Г„ архиєписк. 75,
79-80
Завадський А., протоархимандр. 94
Заїкін В. 118-120
Заславський О., князь 89
Захарій, єписк. Холмський 146
Збіруйський Д., єписк. 64-65, 67.
69, 73, 75, 79, 83
і (Васильович С.), о. 82,

---- г----- ----------- - _ 107-108
Кипріян Серб 42
Кипріянович С, василіян. 91
Київський 93-94
Климентій V U ,___. . .
Климента VIII, папа 47, 75-76,
79. 81, 83-84, 95, 113, 115,
122-123, 143, 151-152
Климентій XII. папа 126
”
й XIII, папа 124
.. 117, 122

-------------------- зписк. 48, 67.
73. 75, 79-80, 83, 116, 158,
164, 190
Корсак Р„ митр. 52. 87, 89-90,
115, 117, 123-124, 189
Корчаґін К. 187
Коялович М. 57, 79

Ісус Христос 29-30, 43, 100, 105106, 109, 134, 144, 151, 154,
158, 162, 165-168, 174, 179,
190, 203, 207, 209, 211-213,

Иоан Євангелиста св. 165
Иоан III Ваза, король шведський
63
Йона, митр. Київський 42-43, 112
Казимир III, король польський 41
Казимир IV, великий князь
литовський 42
Калліст III, папа 43
Камінський Є. (Кашіпвкуі Е.),
єписк. 50. 58, 85, 87

Литвинович С., митр. 139
Ліковський Е. 63, 65, 67, 68-69,
71, 75, 77, 79, 83
Лотоцький О. 53, 63, 65, 67, 69,
71, 79, 85, 130
Лука, митр. Білгородський 77
Лукаріс К., єписк. 48
Луців В. 45

241
Малаховський І., єписк. 91
Мамма Г., патр. 43
Марія Тереза, імпер. австрійська
139
Мороховський Я., єписк. 122
Мартелліо Ф„ нунцій 92
Мартин V, папа 41
Мартишкевич С., архимандр. 91
Марусин М. 95. 133-134, 137, 141,
145-146, 151, 155. 201, 202206, 209-210
Мацєйовський Б., єписк. 67, 75,
83. 102
Мелетій, патр. Александрійський 46
Мелешко Т„ єписк. 117
Микола І, імпер. російський 57
Миколай з Мір, св. 38
Михайлович Г, єписк. 85. 89
Могила П., митр. 53, 120
Морозовський І., єписк. 89
Мороні Р. (Moroni R.) 119
Мороховський Й., єписк. 85
Мстиславич Р., князь 39
Мудрий С. (Mudryj S.), єписк. 31,
108
Нагаєвський І. 114
Нагай К.. о.-єзуїт 83
Назарко І. 94, 112, 114
Никифор, єписк. 48
Олександр Невський, князь 40
Олександр 1, імпер. російський 56,
57
Олександр VIII, папа 126
Ольга, княгиня, св. 38
Ольшавський М., єписк. 126
Ольшавський С„ єписк. 126
Острозький К., князь 45-48, 69,
118, 157
Отгон І, імпер. Св. Римської
імперії 38
Павло св. 150, 167, 208
Павло І, імпер. російський 56
Павло V, папа 95
Павлов А. 114, 122, 137, 201, 202
Паїсій, архимандр. 83
Паїсій, єписк. 77
Певцов В. 171-172, 180-181
Пелеш Ю. (Pelesz J.) 42, 57, 93.
113, 139
Пелеш Юл., єписк. 97
Пельчицький Л., єписк. 64-65, 67,
69, 75, 79

Петрушевич А. 130, 135. 149. 152153. 158, 196, 201-202
Пій IV, папа 152
Пій VI, папа 124, 190
Пій VII. папа 59, 113-115, 123,
126
Пій IX, папа 125, 139
Попел М., о. 58
Поссевіно А., о. 63
Потій I-, єписк., митр. 45-47, 48,
65, 67. 69-71, 73. 74-75. 78-79,
83, 120, 122, 147, 170
Почаповський Є., єписк. 85, 89
Лузина, князь 89
Раб Й., о.-єзуїт 83
Рагоза М., митр. 45, 63, 65, 67,
69, 71, 73-75, 79, 82-83, 197198
Ракез О. 209
Рижевський В. 89
Рило М., єписк. 190
Ростоцький Т., митр. 56, 124
Рудович І. 53, 85
Руїні Л., нунцій 135
Рутськнй И., митр. 51-53, 85-87,
89-90, 113, 115, 117, 121-122,
123, 125, 136, 152, 177, 189
Рюриковичі, династія 38
Савицький І. 63. 65, 67, 69, 71,
73. 75, 78-79
Сантакроче А., нунцій 89-90
Сас-Куїловський Ю., єписк. 127
Селява А., архиєписк., митр. 85,
89-90, 117, 189
Сембратович Й., митр. 129, 173,
201
Сембратович С., митр. 60, 97, 127
Семчук С. 51
Сербський М., єписк. 43
Семашко Й.. єписк. 57
Сєстженцевіч, митр. 56
Симеон, митр. Київський 130
Скарга П., о.-єзуїт 83
Сліпий Й. (Sllpyj J.), кард. 33,
113
Смогожевський Я., митр. 190
Смотрицький М., архиєписк. 89,
125
Собєський Я., король 54, 91
Соліковскі Д., архиєписк. 83, 102
Солтан Й„ митр. 112
Соневицький Л. 129-130, 136, 139,
146, 158

242
Сосновський Й., єписк. 146
Стадницький М., єписк. 124
Суша Я., єписк. 91, 117
Теогност, митр. 129, 130, 131-134,
201
Теопемпт, митр. Київський 112
Теофан III, патр. Єрусалиму 50
Теофілат, митр. 38
Терлецький А., архиєписк. 65-67
Терлецький К., єписк. 46-47, 63-69,
71, 73-75, 78-79, 83, 119, 130
Тихомиров І. 114
Тома Аквінський св., 97
Томашівський С. 44
Тромбстті, о. 131
Туптало Д. св. 53
Тучапський М., єписк. 114
Тур, архимандр. 83
Тургенев А. 122
Урбан III, папа 38
Урбан VIII, папа 50-51, 53, 85,
94, 99, 116, 125, 164, 183
Устрицький Є., єписк. 94
Федорів Ю. 53, 85, 93
Федоров Л. 115
Федотов Г. (Fedotov G.) 43
Филип, еретик 54, 93
Филипович П., єписк. 126, 131
Франц II, цісар австрійський 59
Хмельницький Б., гетьман 48, 5354
Хома І. (Chôma І.), єписк. 39, 45,
52, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 87,
89-90. 113, 115, 121, 129, 190
Хомишин Г„ о. 131, 135, 148, 154,
158-159
Хребтович М„ єписк. 48, 65, 67,
120
Цамблак Г., митр. 41
Чесниковський І. 94
Четвертинський Ґ., митр. 54, 91
Чингісхан 41
Чубатий М. 112
Чяска А., префект Ватиканських
архівів 97-98, 102
Шараневич І. 97
Шевченко Т. 89
Шембек X. І., єписк. 124
Шептицький А., митр. 106, 115,
119, 131, 135, 148, 154, 158,
159, 164-166, 168, 175-176,
185, 201

Шептицький Ат„ митр. 94, 123,
189
Шептицький В., архимандр. 91
Шептицький Л., митр. 124
Шлюбич-Заленський Л., митр. 91,
189
Шумлянський Й., єписк. 91
Шумлянський О., єписк. 123
Ян Казимир, король польський
117
» Мудрий, к

39
131
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П О К А Ж Ч И К ІЛ Ю С Т Р А Ц ІЙ
1. Владика-учитель проголошує Євангеліє______________ _32-33
Фрагмент з ікони «Св. Миколай з двома житійними сценами».
Кінець XV - початок XVI ст., походить із села Здвижень на
Лемківщині і зберігається в Національному музеї у Львові.
2. Владика у повноті свого архиєрейства (колегіальність,
разом з іншими владиками)____________________________ 60-61
Фрагмент з ікони «Страшний Суд». XV-XVI ст., походить із
церкви Різдва Богородиці села Мшанець, Львівської області і
зберігається в Національному музеї у Львові.
3. Владика-пастир потішає трьох ув’язнених....................... 104-105
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житієм». Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із церкви св. Миколая села Унятичі (надійшла
з церкви св. Василія Великого села Рихтичі, Львівської області) і
зберігається в Національному музеї у Львові.
4. Владика-первосвященик благословляє.................................128-129
Фрагмент з ікони «Св. Миколай з житієм*. Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.
5. Владика-пастир рятує від страти мечем трьох мужів....160-161
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житієм*. Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.
в Владика-пастир повертає родині сина, викупленого
з неволі......................... ............................. -............................... 192-193
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житієм». Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.
7. Поставлення у єпископа......... ......................... .................200-201
Клеймо з ікони «Св. Миколай з житієм». Друга половина XVI ст.,
походить Із села Лісковате на Лемківщині і зберігається в
Національному музеї у Львові.
8. Владика-пастир зцілює біснуватого................................... 210-211
Клеймо з Ікони «Св. Миколай з житієм». Кінець XVI - початок
XVII ст., походить із села Рихтичі.

