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"Вел ти rap11a є . . . і скази нема 
н тобі.~~ Пісня Н. lV. 7. 

Читаючи з наrо,4,и вамірених тепер у вас реФорм ка.аєвдар

них Ковституциї АпостоJІьскі, .!исти, Енциuїки і Сино,JJ,а.аьві 

тексти, а і:менно: "Sacrorum Conciliorum et decretorum col
lectio." Т. V. а ~lansy Т. G. D.; "Acta Conciliorum et episto
lae decreta1es ас Constitutiones Summorum Pontificum" Т. ІХ.; 
"Bu11arium Benedicti ХІУ Рарае"; "Acta et Decreta Conci_:' 
liorum Recentiorum", Collectio Lacensis. Т. ІІ., вкінци "Syno
dus Provincialis Ruthenorum Galiciae", Leopoli 1891 *-ви .дж у 
наглядно, що: 

І. 

Св. Апосто.аьска Сто.аица, да.аекою бу.аа від .икоrо· 
небудь наміру змінювати, чи то sвоси'l'И ваші ,4,авні об

ря,JJ,ові і церковні постанови, вїкоАи сього не вимагuа, а 

противно цїJІість і неваруmимjсть тихже завеїди торжествеппо 

нак sастерігuа і sатверджувuа, бо роsходи.11о ся Її .а иm о 
науку вjри і спо.11учеиє зі Св. Римським Престо.аом, т. е о увїю 

доr:матичву. 

* Не заJІед6авши також на. ново переr.!.RІJути діла наших авторів, я&: 
Haraвiewicz М., Annales Ecclesiae Rпtbenae, Leopoli 1862,; Malinowвki :м., 
KircbP.n- und Staata-Satzungen beztiglicb dев gr. kath. Ritus der Rutbenen, 
Lemberg, 1861.; Jachimowicz G., LeopoJiensis Rпtbenorпm metropolita, Abhand
Jнng iiber die Regeln, nacb welcben die Slaven gr, Ritus den Oмt.ertag berecb
nen, Lemberg, 1836 (ее невелике, ue дуже поважної научної вартости ііАо, 
др)·кува.в в руськім переводі А. Торовьскоrо, Рускій Сіон-ь в р. 1875). На ті дї
.ІІа, як ее часто стрічав в при ріжНJІх паrодах, помикують СJІ навіть дуже по
важні 'Іужі видавництва (пр. Collectio Lасеnвів Т. ІІ. стр. 601, 602, 606.) і у'Іеві 
такої міри, .нк Nilles N. S. J., та ин. До орвєнтацві пос.аужи.ІІи мені ще отсі діла: 
Nilles-a Kalendarittm ~fanпale Utriusque Ecclesiae Orientaliв ~t Occidentalis 
Т. 11. Oenipotente, 1896; Пе.!еmа, Gescbichte der V"nion Т. І. 11, тогож автора 

Пастuрск.оє БоrоеJІовіє, і кuєндарскі статі Д-ра Ізидора ІІfараневИ'І&, nроФеСОра 
університету .Іlьвівского, поміщені иим у Бремевиику СтавропіrіАськоrо Інстит)'Тf 
ІІа рік 1875 і 1876. 
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Се видно s буААЇ Св. О. К.Іимевта VIII. :\lagnus Dominus, 
d. 23. Dec. 1595., :котрою той Папа приймає нас до єдности 

Церковної (FF. Michaelem Arcluepiscopum Mett·opolitaш et cete
ros Episcopos Ruthenos una cum оmпі eorum clero et populo 
intra gremium Ecclesiae Catholicae et uнitatem S. R. Е., uti 
membra nostra in Chr., recipimus, unimus ... ) -Ех bulla unionis 
Ruthenorum Clementis VIII, :Magnus Dominus, d. 23. Dec. 1595: 

~,Omnes sacros ritus et caerimonias, quibus Rutheнi 
Episcopi et clerus iuxta SS. РР. Graecot·um instituta in diYi
nis officiis et sacrosanctae missae sacrificio ceterorumque sacr·n
mentorum administratione aliisYe sacris functionibus utuntur, 
dummodo veritati et doctrinae fidei catholicae non ad
versentur et communionem cum Romana Ecclesia ноn 
excludant, eisdem Ruthenis Episcopis et clero ех Aposto
lica benignitate permittimus, concedimus et indulgemus." 
Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Domini
cae 1596. Decimo Kal. Januarii Pontificatus nostri Anno IV. -
Беї сьваті обради і церемонії, котрих руські Епископи і uєр 

піс.Аа постапов ес. оо. Грецьких уживають в церковвій відправі, 

при С.1уzбі Б. і удї.mваию св. Тайи та при всїх ивьших 

сьВJІтих Фуикцв.их, :ко.1и .1иш ве супротивJJ.ають св вауцї віри 

катоо~ицької і едиости s Ри:м:сь:кою Цер:квою не ввuючають, 

ти:мzе русьхи:м Еписхопаи допусuвмо, поsво.анвмо і при

sвавмо. 

3 того всио, що Апосто.Аьсиому Престо.Аови ходить АИm о 
доtкати віри і спо.Іучеив s Церквою Ри:искою; все ввьmе, 

.их не противне науцї віри і споАученю s Римекою Цер
квою- отже і даввий ваки уживаний КаАєидар- иа:и 

ПОSВО.АJІЄ, .ІИШ&Є Й затверджу&. 

Відтак Пав.ао ПП. V. в своїм бреве dd. 20. Dec. 1615 sa.в

BJJae, що Св. Престо.А Рикский вїко.1и ве думав зносити цер
ковві поставови Русинів (Collectio Lacensis. Т. ІІ. р. 602 с.). 

Так само ввскаsув си що до обридів Грецьких Св. Коm'ре

tациа Собора Тридеитскоrо в своїм декретї sд. 5JXII 1722, 
і Св. О. Венедикт ХІІІ. Apostolatus officium, д· 19/VII 1724, 
потверджуючи ріmенл Собора За:мосцькоrо; відтак Венедикт 
ПП. XIV., Etsi pastoralis, 26/V 17 42 і Etsi dubitare, 27 /ХІ 
17 42. А .нк дuеко готов був піти Рим в .аьол.аьвости своїй 

ми звичаїв церковних, лиі застає у народів, щоби їх ДАJІ ед-



ности церковвої здобути, ВИДКО s тоrо прк., ЩО ес. оо. Собора 
Ф.11ьоревцкого не вимаrаАи вjд Греків виразвого проrо.аошувавн 

~,і Сина", dummodo credatur - вдовоАJІЮчись, що в ее вірують 

приступаючі до вдuости. 

Тому Венедикт ПП. XIV. в згаданій висше бу.а.аї ,.,Etsi 
pastoralis", каже між ивьшим: Etsi autem Graeci teneantur 
credere, etiam а Filio Spiritum Sanctum procedere, non tamen 
tenentu1· in symbolo pronuntiare - а хоть Греки обоВJІЗаві є 

вірити, що Дух св. походить також від Сипа, однак не обов.а:

sаві в симво.аї виrо.аошувати. Нї від вас, в часї 3аuючепн 

"Унії 1595 р., не вимагав Cn. Апосто.аьский Престол, щоби ми 
,;і Сина" привнАв до вашого симвоАа віри, вдовоА.аючись обіт

ницею зі сторопи Еписхопів ваших, що они про походжевє св. 

Духа від Отця і Сипа, хочуть учити нарід - отже пастав 
би хто ва иа..аендар! (Пе.ІJ.еm. Geschichte der Union. Т. І. 

стр. 541). 
В пі3п'ійшій своїй бу.л.аї Allatae sunt, д. 26/УІІ 1755, 

каже Венедикт ПП. XIV, in reditu Graecorum schismaticorum
чue Orientalium ad catholicam religionem - викорінювати 

б.луди Арін, Македовїн, Нестории ... і ивьmі, в котрих .ІJ.юдв 

зростають, а ве старі обряди й порsдки, що вї:коли ве бу.ао 

наміром Апосто.&ьскої СтоАицї, а противно, бу.ао і в від Її ва
:мірів дuеким - id unum В.omanis Pontificibus maxime curae 
fuit, ut ех illorum animis radicitus evellerent Arii, ~Iacedonii ... 
aliorumque errores; salvis tamen et intactis ritibus ас 
disciplina.*, quam ante schisma serva.bant et profitebantur, quae
que venerandis ipsorum antiquis liturgiis ас ritualibus innititur. 

Навіть потверджуючи постанови СивОАаJІЬиі, ве вакіри

ють Папи щовебуАЬ в справі ваших обрлдів змівити 3 того, 
що їх попередвики uостановв.4и, - .ик ее висказув декрет 

Св. Ковtреrацвї Собора Тридевтсхоrо 3 д. 5/12. 1722, в справі 
рішень Собора Замосцького- ЕЕ. Cardinales Tridentini Concilii 
interpretes censuerunt: quod per Apostolicam huiusce Synodi 
confirmationem nihil derogatum esse censeatur constitutionibus 
SS. Romano1·um Pontificum et decretis Conciliorum generalium! 
emanatis super ritibus Graecorum, quae, non obstante huius
modi confirmatione, semper in suo robore debeant permanere. 

* f.ІL стр. 25, 2і, 28. 
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ln lюrum fidem, Х os Cш·tius, S. Rom. Е. Diaconus Car
dinalis Origus, memoratae S. Congr·egationis Concilii Prae
fectus, has praesentes fieri et per infrascriptum Н. Р. eiusdem 
S. Congregationis Secretarium subscribi Xostric1ue consueti Si
gilli fecimus impressione muniri. 

А щоби сьому вірити, ~Ін Curtius. Св. Римекої Церкви 

КардивЗА Origus, назвавої Св. Ковtреtациї Собора ПреФект, 
письмо ее через секретара тої Св. Коиtреtациї підписuи і 

своею печаткою ваsначи.4и. (Ол їдують підписи.) 

Тими самими С.Іовами висказує с.и П. Венедикт ХІІІ. 

у висше згаданій еициuїцї своїй Apostolatus officium, затвер
дzуючи ріmенн Собора Замосць:кого, д. 29/УІІ. 1724, додаючи, 
що ті Єrо поставови мають мати cuy обовнзуючу всїх разом 

ак і поодиноко, ненарушимо :мають бути бережені, а всї про

тивві заходи через якунебудь повагу почиваві, будуть 

веваzвими- decernentes easdem praesentes litteras ас Syno
dum in eaque edita statuta, ordinationes et decreta huiusmodi 
semper firma, valida et efficacia existere et fore suosque ple
narios et integros effectus sortiri et obtinere ас аЬ omnibus et 
singulis, ad quos spectat et pro tempore quandocuшque spec
tabit, in omnibus et per omnia inYiolabiliter et inconcusse ob
servari, sicque in praemissis per quoscumr1ue iudices ordina
rios et delegatos etiam causarum Camerae А postolicae Audi
tores iudicari et definiri debere, ас irritum et inane, si 
secus super his а quoquam quaYis auctoritate scienter 
vel ignoranter contigerit attentari ... 

Datum Romae ... sub annulo Piscatoris, die ХІХ Julii 
MDCCXXIV, Pontificatus ~ostri anno primo. 

l.,. Cflrd. Oliverius. 

Так само запоручує вак ее декрет Св. Ковtреtациї de 
Propaganda. Fide, з д. 4/111, 1724. · 

І вїчо диввого - скоро зважити, що руський Епископат 

sаки:м nриступив до УвіУ писав в своїм .4истї збірвік до Паuи 

Капевта, д. 12/6. 1595 виразно: siчuidem Sanctitas vestra 
administrationem Sacramentorum, ritusque et caerimonias Orien
talis Ecclesiae integre, inviolabiliter, atque ео modo, quo tem· 
pore unionis illis utebamur, nobis conservare, confirmare pro se 
et successoribus suis, nihil in hac parte innovaturis umquam 
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dignetur - ес.аи і:м:евво Сьвsтість Ваша спосіб уді.Іювави св. 
Тайв, обради і торzествевві обходи Цер:кви Східвої ці.Іо, 
веиарушпо, і в той спосіб, .ак :ми їх в часї спо.ІучеВJІ ужи

ваАи, вам: заховати, потвердити за себе і за своїх иасАїдии:ків, 

що вїчоrо в тім вr.ІJІАЇ вї:коАи не змівать - звоАить. 
Quae omnia petita а nobis, si obtinuerimus Saвctitati 

vestrae cum omnibus successoribus suis, nos et successores 
nostri dicto audientes, su b(lue regiшine Sanctitatis vestrae sem
per esse volumus -- КО.4И то все. о що просим, отримаєм, 

Сьвятости Вашої враз з всїми Ії нас.аїдника:ми, ми і ваші 
намїдники мова слухати, і під зверхноетаю Сьвятости Вашої 

sавсїди бути хочемо. (Пелеш 10. Geschichte der lТnіов, 1Н76. 

Т. І. стр. 537). А Авст сей опирав сн ва тік де .. йберацийпім 
декреті, списавім руським Епископатом д. 2/Xll. 15В4, котрий 
ставовив підставу до да.4ьmих оФіцияльних переговорів о Упїю 

- sicuti et leguntur іп decreto delibcratioпis et conclusionis 
reverendissimorum dominorнm Archiepiscopi et Episcoporнm 
Ruthenorum de t·ecipicnda et suscipienda coшmunione sancta.e 
Homanae Ecclesiae, facto die secuнda шensi::; Decetnbris аnпо 
Domini milesimo quinquagentesimo nonagesimo quarto ... sal
Y і s t а m е п е t і n і n t е g r u m о h s е r \' а t і s с ае r і m оn і і s е t r і
tibus cultus divini peragendi et sanctorum sacramentor·um 
iuxta consuet.udinem ecclesiae ot·ientalis, correctis t:tntummodo 
iis articulis, qui ipsam unioncm impedirent, ut more anti<}UO 
fierent omnia, sicut olim, unione durante, fuerunt: (Pelesz J. Ge
schichte der Union. Т. І. р. 522-526; Annales Eccl. Rutlieпae, 
Harasiewicz, р. 172-5) ори збереженю однак в цїАости і не

варушевих обрадах ваших і торжествах післл звичаїв церкви 

Східної, справивmи .4ИШ ті :місцл, котрі би саму упїю вару

шувuи - щоби піс.Аа даввоrо звичаю було все та:в:, .а:в: тодї, 

в:оАи ще едвість тревuа. 

Вківци в бу.4.4ї П. Пія VI. Іп uni\~ersalis. д. 22/ІІ 1807 
читаємо: Yolumus еtіаш, quod omnia et singula, c1uae statuta 
fuerunt in laudata Zamosciae Synodo per Apostolicam Sedem 
confirmata nunc et in poste1·um аЬ Episcopis Clюl'mensi et 
Peremysliensi et аЬ universa natione Hutl1ena observentur, 
firmis et in suo robore semper mansuris А postolicis constitutioni
bпs et Conciliorum generalit1m decretis super ritibus Graecorum 
emanatis, nec non VV. J1..,F. Nostrorum S. R. Е. Cardinalium 
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tam negotiis de Prop. Fide praepositorum, quam interpretum 
Concilii Tridentini, respectivarum Congregationum auctoritate 
salva semper et integra remanente - хочемо також, щоби все 

разок і з осібна, що буАо поставов.Іеве ва Хвмьвім Сив:одї 

в Замосцї, Стоо~ицею Апосто.11ьскоn затверджене, тепер і ва 
піsнїйше через Епвскопів, Хо.11мского і Перемвского і через 

весь нарід руський бу.11о sаховуваве, при сиАьвих і в сво'ій 

си.11ї завеїди маючих позістати постановах Апосто.11ьских і де

кретах Соборів всеJІенЬских, видавих що до обр.адів t•рецьквх, 
JІ& також Пр. Б. Б. Н. С. Римекої Церкви Кардивuів так 

ДJІ.а: справ око.іlо розширевл Віри прможевих, лк також тоА

ковате.аїв Собора Тридевтского, не варушуючи поваги до

тичних Ко:m'реІ'аций. 

п. 

Не ві.льво нїчо в обридах иї звичаях Церкви 

Грецької змівлти, хиба з дуже важних причин і то .ІJиmе 

за виразвою srодою і апробатою Св. Апосто.аьскої СтоJІицї -
навіть хотьби сес.в: новість буАа сама собою сьВJІта, і в ивь

ших обр.ндах бу.11о оно заховуваве (Collectio Lacensis. Т. 11 
р. 674). Св. АпостоАьска Сто.11ицл заказує ее виразно і pimyqo 
у передтим наведенім ту затверджевю Собора Замосцького 

зд. 29/V 11. 1724, і то так в спосіб позитивний, лк і веtатив
иий: semper in suo robore debeant permanere sicque iudicari 
et definiгi dеЬеге - завсЇАИ мають остати в своїй СИ.іlЇ і так 

вuежить сю річ СУАИТИ і навивати; irritum et inane, si secus 
super his а quoquam quavis anctoritate contigerit attentari -
ивакmе, лкавебудь поваrа ее вчивиАаб, уsиае Св. Отець 

за неважне й пусте. 

Так само говорить "Etsi pastoгalis" Бенедикта ХІУ. д.. 

26/V. 1742, super ritibus Graecorum, про обрнди Греків -
ЩО HЇROIIJ не ВЇ.ІlЬВО сего, ЩО у ИИХ 8 ПОСТ&ІІОВ.і1ЄНО1 наруmу

В&ТИ, додаючи: а хто би на ее відважив сн, ствгне ва себе 

rвїв Всемогучого Бога і ес. АпоСТОАЇВ Петра і ПавА& "nulli 
ergo hominum liceat, hanc paginam nostri decreti, constitu tio
nis, declarationis inhibitionis, prohibitionis et voluntatis infrin
gere vel еі ausu temerario contraire; si quis autem hoc atten
tare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ас 
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Beatorum Petri et Pauli Apostolorum еі us se noverit 
incursurum". 

В енцик.йцї "Demandatam" Бенедикта XIV. вд. 24fXII 
17 43 читаємо в § 43: De ritibus et moribus Ecclesiae Graecae 
illud in primis geueratiш statuendum decrevimus, nemini li
cuisse aut licere quovis titulo et colore, et quacumque auctori
tate aut dignitate, etiamsi patriarchali aut episcopali praeful
geat, quidquam innovare aut aliquid introducere, quod integram 
exactamque eorumdem observationem imminuat. Hinc est, quod 
Euthyшii, olim Arcl1iepiscopi Тугі et Sydonis, viri alioquin 
catl1o1ici reique christianae propagandae studiosissiшi, factum, 
cogimur reprobare, in~uctamque аЬ ео, auctoritate propria, incon· 
sultoque Romano Pontifice nonnullarum Ecclesiae Graecae con
suetudinum immutationem revocamus atque irritam fuisse et essc 
decernimus, omnesque in posterum et singulos Ecclesiae Grae
cae t·itu~ et mores а Patribus traditos omnino servari maпda
mus - отже навіть так високому достойникови, .ик 

Патриирха або Епископ пе віJІ ьно вїчого пового заво

лити аиї щонебудь вводити, і наводить с.и конкретний с.ІJ.у

чай, де того рода постанову архіепископа, впрочім: дуже ревпого, 

мус їв Рим звести: .як заведену В.4асною его повагою і без 

позво.4евя Римского ПрестоАа; ріnночасно наказує згадаиа ев

циuїка всї ва бу дуqе і поодинокі Церхвв Грецької обрлди і 

звичаї від СС. Отцїв передаві вsагuї заховувати й вберігати. 

В енциuїцї "АПаtае sunt", 26/VII 1755 говорить П. 

Венедикт XIV, "partem etiam aliquam demere ех aliquo ritп, 
salvis reliquis eiusdem ritus partibus, non est privati vi1·i! 
sed aнctoritas publica intercedat necesse est, videlicet Sup
remi Capitis universalis Ecclesiae, qualis plane est 
Romanus Pontifex - павіть в иайм:еньшій чаtти пе віJІьво 

пїs.ому щонебудь вмівюnати, бо від того в .аиm Папа Рим

ский. 

Подібно в евциuїцУ "Ех quo primum" д. 1/ІІІ 1756 
De noYa Euchologii Graeci editione, Веиедиит XIV ad c1erum 
~itus Graeci :каже: nihil esse innovandum. § 40. 

Дuьmе Св. О. ГригорнА XVI "Inter gravissimas" d. 3:'11 
1832 каже: еа regula omnino servanda est, qua statuitur, in
consulta sede Apostol. nihil esse innovandum, etiam nomine 
instaurandi caerimonias, quae liturgiis аЬ eadem Sede probatis 

2 
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magis conformes esse videantur, nisi ех graviSSimis causis et 
accedente Sedis Apostolicae auctoritate - Св. Отець стаuяе 
ту sa засаду: абсолютну незмінність, авї під позором обнови 

обряду та хотьби щось в друrих JІЇтурrінх бу.ао апробоване

хиба s дуже важних причин, і то .ІІИШ за згодою і повагою 

Апосто.&ьскої Стоо~вцї. 

На тім сакік ставовиску стоїть П. Пій ІХ. в .аистї до 
Арх. Львівекого . . . ad Archiep. Eccl. Leopoliensis Hal. et Cam. 
Ruthenorum aliosque Ерр. eiusdem Ritus, dd. 13/V 1874. Om
nem sollicitudinem adhibuimus ad spirituale Orientalium Eccle
siarum bonum, declarantes inter cetera sartas et tectas religiose 
servandas et custodiendas peculiares catholicas liturgias (litterae 
Apost. ad Orient. In suprema d. 6/1 1848), quas pariter pra-e
decessores Nostri maximo in pretio semper habuerunt: Папа 
завеїди стар&В ся о добро Схjдвих Церквей, стоJІЧи ва сто

роzі їх обрадів, .вкі також Єго попередвики :кuи у висо:кім 

почвтавю . . . nemini prorsus, hac S. Sede insonsulta, fas esse 
in re liturgica vel leviores innovationes peragere, quemadmo
dum satis abunde commonstrant Apostolicae constitutiones: вї
ІЮ:му отzе не ві.аьио без Апост. Сто.аицї в справах обр.идових 

вї вайменьших иовостий вводити, .ах ее виказують достаточно 

Апосто.11ьскі Ковституциї. 

Nec ullius momenti est, quod ad fucum faciendum adici
tur, nimirum huiusmodi innovationes proponi, ut Orientalis ritus 
expurgetur et ad nativam integritatem restituatur. І ве поможе 

ту rоворити, що того рода зм:іии вводить сл ДАJІ очищеви 

східвого обряду і повервеия єму первісної чистоти, бо прецївь 

обради Русивів ве в ииьші, а:к .ІІИm постановАеві св. Церквою, 

св. Апост. Стоо~ицею апробоваві - quandoquidem Ruthenorum 
ritus nulli esse possunt, nisi, qui а SS. Ecclesiae Patribus fue
runt instituti vel Synodorum canonibus sanciti vel legitimo usu 
inducti, Apost. Sede sive expresse siYe tacite semper adpro
bante. 

Надмінити ту треба, що тойже П. Пій ІХ., згадуючи в 

тімже .11истї про засади правві постановАеві д.11л цї.ао.ї 

Цер:кви всхідвої в справах обряду, :каже, що оии від

носить са такоz до Русивів - hisce po1·ro iuris principiis, 
quae pro universis Orientalis ritus Ecclesiis sancita fuerunt, 
regitur quoque ... liturgica disciplina Ruthenorum. 
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ІІІ. 

Доси мuи ми довоJІЇ сьвідоцтв доttазуючих, ак, що вай

біАьmі Пави задивл.яють с.а на наші справи обрндові. Та при

ГАJІRьмо СJІ тепер, JПt sадивАяєть сн тотаж Курил Римска 

ва справу КаА.єидара? 

Отже передовсїи па.матати треба, що RO.ilИ Гре:ко-Като

JlИ:&И доси свого :к.uєвдара давного уживають, то ово дїє ся 

акраs завдики тим Ковституциsм і евцикАїкаи Папеквк 

та ва осиові тих дев.ретів СС. Rовrреrаций Риис:в:их, 

котрі ми ту s признаве:м наве.llи! 
3аразо:и в ее то, що ми з добро:миіиs Апостодьсиого 

отри:ма.л.и та о що :ми приступаючи до єдности з Ри

ком sовсї:м ведвозиачио просиJІи - ни. ее rоворвть сн у 

висше ту (стр. 6. 7 .) наведепік .аистї вашого Епископату до 

П. К.llи:мевта VIII. зд. 12/VI 1595. Бо справа nриняти во
вого :в:а.llєидара* (заведеного в Церхві Західвій П. Гриrс;>риек 

* КороАь СтеФан Баторий, що панував в По.аьщі sa часів Григорна ХІІІ. 
запровадивши кореrований ка.аєвдар в Пшьщі, в нас.UАок протесту патрWфхи 
Ііовставтвнопо.Іlьскоrо 6ре.иіі П. в окружній rраиоті АО всеrо праВОС.4авІІОГО .a.nтoв

cxo-pycJIOro і армяньскоrо духовеньства ЗА. 2О.ХІ 1583 (гл. АктЬІ западпой Россіи. 
Т. ПІ. стр. 278-280), заказав накидати той новий Е&Аєндар правоСJJ.авній церкві 
в Польщі і дптві. В грамоті зд. 21. І. 1584 до панів і rородскпх урядників 

КороЮветва польского і В. Квнзівства литовекого говорить Він так: 
,.Ижесмн &аJІtівда.Р'Ь новонапраВJІенннй в'Ь павьствах'Ь наmвхт. прип.ити 

хазаАІІ, УЧИНИАПСМО ТО 31» ВеА.ИКИХ'Ь И В&ЖDНХ'Ь UрИЧПН'Ь, В'Ь ЧО:М'Ь не Иде'І"Ь Ва&І'Ь 

о тоє, абнсио обхОАОВ'Ь и СВИ'І"Ь греческпх'Ь, uьбо JІКПХ'Ь инших'Ь В'Ь наоожевствt 
заказоватп иtли, о чои'Ь єсин и не мнс.ш.ш, але учинили єсаю то ми порадку п 

сора.В'Ь Рі>чвпоспо.штой. Про то вшьво иаєть бьпи кождому uабожевства в ві>рн 
своє й уживати, св.ата свнmти в обходити; а за тоє оuи нікоторо й трудности, 

принаrабаня, шкодн і rрабежоВ"Ь терпіти не мають, кr днжь люде rреческого за
копу до тои поправЬІ Ка.ІІЄА&РJІ нового, без призволен.и старшого патріярха своєго, 
кrва.Атои прИ1Іуmани бнти не маю'І"Ь. Дл.итого хочеи'Ь мtтп и приказуем'Ь Вам'Ь, 
абн єсте свят'Ь им'Ь обходити п смтити пе заборов.алп, переказн п пренаl'В.бавл, 
ани грабежоwь за тоє ви деспектов'Ь жадвЬІх'Ь пе чинили, постерtrаючи того, абн 
покой и згода межи ра:шнми В'Ь вtpt и набожеиствt захован'Ь бш'Ь"' і т. д .... 

Король СтеФан видав тоіt закон бе:зпосередно, бо єще в тіи році і )tіслци, 
КОАИ в день сьв11тоrо вечера., а віАТЗJt ва саме Рождество Христове (с. ст.), тодіш
ипА лат. архіеппскоп дьвівсІШЙ Jlu Деметріуш Су.аиковскиі\ і капітула єго Львів
ска "вазбиравmи собt по:мощви&ОВ'Ь и приате.11еА: і теж брата свого рожоного 
урожоного Вой'І"hха Суликовскоrо и капвту.ІІЬІ своєє кв.взеІі ОФВЦR.ІІ.ІІОВ'Ь (наступа

ють имеиа ТЬІХ'Ь же), :моцою и кr88.J1ТОМ'Ь З'Ь рушница:ми п внпнии роз:uаптнии 

бронл1ш .. ВІІавmи до цер&ав і :монастирів у Львові -АО церкви Усоевія 11ресьв. 

БоrороАицї в самім иістj, ,11.0 моваствр.н і престоJІЬвоі церквн св. Юра, .11.0 церкви 
2* 
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ХІІІ. в р. 1582) через Русинів, буАа порушена та.кож 

в часї уин Берестейс:к·оі·. Докаsои того иизше ту иа

ведеиий документ,* в котрім між иньшим говорить cs і про 
&uеидар. 

БJІаrовіщепін до церкви св. НикоJІан, до монастирл св. ОнуФрін і до церЕВи Бо
rолWІеві.и, попів відпраu.иючих СJІ)·жбу Божу від ОJІтарів повідрива.аи і звоJІЇRши 
їх і шарпаючи з пих сьвнщеничі o,\ezi поздирали, з церввеА nппха.tи, а навіть 
попа JІ&ова зі св. НикоJІа.и онетуками потур(ю88.JJ.п, д.R&ів і JІюдей побивши, з 
rtеркви повиrаннJІи, )Швахам і монахиони з церкви nроч ввіітп кnаа.ш, всі ті 
)Іопастирі і церкви печатію назвавого впсше Jlьвівского архієпископа запечата.ав 
та печати під карою смерти (ropJJa) відривати закп.заJІи. Таким поступованєм хотів 
JІатииьский архіеппскоп JlьвівскпА, СуJІвковскяА прпмусяти J1ьвівскпх Русивів 
до перевесеня своїх сьнн·r на відnовіАні днї rриrорИJІнськоrо К<\.ЛЄUАара. Тодішний 
епископ р}·сьв.иА Г(\\ЄОН Балабан вніс сьвідкамв дов.азаве ствердженє тих rва.атів 
в акти городекого с~·ду Гuицкого. Справа 6уJІа виточена перед сенат і коро.аа 
і скінчила с.и поJІюUовІІnи C)'t'\0)1 в Варшаві. ІІа ,ани 15.ll. 1585 станум угода межи 
.'!атиньскии архіеІІпскоnом Львівскю1, Су.4ик.овским і руських епископом Бuа
бавом, 3& ПОСЄрЄДНПІ(Т80)1 ПСрШПХ ВеАІ•ІІОЖ і ДОСТОЙІІІІКіВ J\.opO.tlЇBCT&a ПО.4ЬСКОГО і 
Бел.пкоrо Кu,.зівства .Іlитовскоrо (імена тих людвй є наведені в дотичній гра
моті), котрою всі протестациі обох споричих сторін касова.ш с.и, всі забуревн 

умор.или СJІ, і обі сторови нарова.аu собі нзаїмно: "ижь на потом'Ь ннкоJІи 

жцuой переmкодЬІ в пренаrабаuін так'Ь u1. обходженью свить, НІ\'Ь в в·ь ~·живанью 
набожевьства в r~ере:моній и звовеuін аnп В'Ь жадвьrх'Ь звtрхностях'Ь н пожпткахоь 

бЬІти не маєn, до згодЬІ натрі.ирхов·ь :.~акопу rреческого С'Ь отцем'Ь папtжо:м'Ь 
Рпмским·J. о пи В'Ь всем·1. uабожевьствt. п справах'Ь І(еремоніА своих·..,- двt сторОНІ.J 
уживати маю·гь вом·t старо,,авноrо звичаю" ... (Акти западноіt Россіи, Т. Ш. 
280-281.) 

* Articпli sive corнlitiones, quas ноs, А<Іашпs Hipatius Vladiшirienвis et 
Cyrillus LtІct•oriensis, Yladicae nostro ас Cont'ratrum nomine а Catholica Romana 
Ecclesia priпsquaш ad ipsiпs Uніоnеш accedamнs, reqнiriшus ... Calf!ndariuш 
novnш, ві secundum шоrеш antiquuш fieri possit, suscipimuв, verum еа condi
tione, 11t fedta Pascbae et alioruш Saнctoruш RitшJ noвtri (JUemadmodнш durante 
concordia fueruпt, intcg1·a ас iпviolabilia поЬіs coпstent et reшancant. Habem1.1s 
eoim noпnulla festa peculiaria, quibus Romnпa Ecclesia caret, нtpote pro die 
6. Jaпuarii, qua annivers<Іria relebritate repraesl.'ntamш; lшptismuш Jesu Chriвti 
ad primam revelationem І>еі in Trinitate uniнs, quod пostri vulgo Bohojawlenie 
a{~Si (ticas divina revelatio vocant, ad cuius diei adventuш f'IOieшnes caerimonias 
habemuв circa benedictionem аІ}ІІае. A(l procesвionem pro festo Corporiв Chri
sti faciendшп no11 adigaшur Ьое est., ne simili ratione processionis сuш Sacra
mento faciendae nobis necessitas imponatш·, qпandoqнi<lem apud nos alius 
евt modus et ttsus Sacrament.orum. (Malinowski :М., Kirc1Іen- und Staats
Satztшgen, Lembet·g 1861, S. 24; Нагазіе\\·і<~z М., Annaleз Erclesiac Ruthenae, 
Leopoli 1862, р. 178, 119; P<'le~o~z .J., GesciІicllte det• Union, Wien 1878, В. І. 
S. 528, 529.) - Артикули або ус;~івп, що іх мп, Ада1\( ІпатиА ПотіГt Вмолn

:мирскиR і Б.приJІо Ауцкпй, D.лаАвкв в наші)І і наших собратів імени від в.а 
тоА.Ицкоі Церквн Римскоі, заким: до споJJучеІІ.а сл з нею приступиио 
жадаємо ... Ка.м:вдар новий, єСАп бп rriC.JIJІ лаьноrо звичаю когАо стати сл, 
приймаємо, однак під тн~ уСJІівси, щоби Празнив.и Пасхи і ипьmі Сьuта 
нашого обряду в тоR са:м спосіб, пк ТОАЇ, к.о.лв згода трева.аа, цї.аі і венарушвмі 
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Та по причипї тру дности й:,* не даючих сн ус у

пути беs парушепн ЦЇ.іlости обряду (а іменпо Пасха..аїї, 
ІІразииків подвижпих і иеподвижиих) тому, що у иас :в:uеидар 

иuежить до орtавїsм:у вamoro обраду, .а:кий на вї:к опирає СJІ і JJ.O 
Rа.4евдара sістав припоров.аепий, в наСАїдок чого кuвпдар і 

обр.яд si собою вsаїкпо споеві есевциовuьво А учать сл: в овий 
ка.Івидар не був введений, JІ.ИШ даввий, .ак бу.іlо попе

редпо, по.аиmевий** і між ивьmи:ми тик са:ми:м sістав 

вам .ІlИШИ.ІlИ св і позістаАи. [Отже при. Блаrовіщевє Пресьв. Богородиці було би 
7. IV. (в. ст.), а не 25. ІІІ. (ст. ст.); св. А. Михаїла: 21. ХІ. (в. ст.); а не 8. ХІ. 
(с. ст.) ... а.ІJ.е таке пе-ресуненє дат не може пмаrодити сеї, бі.ІJ.ьше, .ик мавuо би 

сл скомп.аіІtОвапої сnрави тому хотьбп, що вже само численє .JІЇт (Ja11res
berechnung) Грецької церкви ріжие є від тогож чииепл Аативьскої церкви.] 
Бо маєм Аелкі свої Сьвлта питьомі, юшх не~rа n Церкві Римскій, ось лк ва день 
6-о сїчнл, &отрим то дорі"Чввм: торжеством зображаємо хрещене Ісуса Христа і 

перше обавлевє ся Бога в Тройци циноrо, по народьому: Боголвлевє або так 
сІШЗаmб Боже об.имевє, котрого то див звикли ми мати торжественні оuходи 
полуІ:Jе-ні зі сьвячепєм во,,и. До процеси) на Боже Т'ио, щоби :ми 11е бу.ш ІІри
:иуmувані, то є, щоби вас не змушувано до у.аа.джував.и процесиї на подj(~ниfr лад 

з Найсьв. Тайнами, так .ик у нас иuакший є спосіб та ввакmе ужвванє св. Тайн. 
* ГА. ту стр. 16. 17. 21 б). Близше поученє в тіА матерні найде с.и також 

в Пастирскім Боrос.аоnію Пмеmа на стр.319, 320, а основне і наукове: Jachiшowicz 
G., Leopoliensiв Ruthenorпm metropolita, Abhandlung iiber die Regeln, nach 
, ... ·elchen die Slaven кr. Rituв den Ostert.ag berechneп. Lemberg 1836. Також ГJІ. 
3орл Гuицu иs.о Альбум'Ь на rод·ь l8fiO. АьвоВ'ь, Михавл'Ь Мuивовск.ій "0 .JІ'hто
чпСАевіи христі.ивьскои'Ь вообще а руско:м'Ь В'Ь І:Jаствости". )J,р·ь Изидор'Ь !Пара· 

певич'Ь "Причини рожнвц'Ь межи хuєндараии юлЇJІВСЮІМ'І. п гриrоріавским'Ь", 
у Времениику СтавроппrіАскоrо Института., І'. 1875.; "О Калєвдарах·ь и :шак.ах1. 
к:uєвдарских'Ь и єще о рожввци калєадара юлї.иньскоrо и гриrоріянскоrо"', 

г. 1876. Слово з р. 1876. чч. 22. 23. 24. ,.ПриJІrtчавія над·ь вовЬІИ'L так'Ь званньrш. 
rриrоріяІІскии'Ь калєндарем'Ь, єrо оmпбки и совершеuьство нашого ліІто'ІиС.Іlеuіл ... 
(А. Б.). Отвіlть Д-ра Извдора Шараневича ва статію Слова дотнчно калєндар~t, 
Руск.іІі Сіоп·ь, 1876, стр. 222, 256, 289. У чен п Ji то ft, з ІJрпводу своіх впс ше 
наведевих статеІі К8.11євдарск.пх в СтавропіrійсЕі.и Временпику за рік 1875 і 1876 
носуджувавиІі: auoвiмuu автором (А. Б.) в Слов·Іі з р. 1876. ч. 22, 23, 24, о аrіта· 
u.ию за принитєи вовоrо калєадара боронить СJІ цїлою сплою свого зuанн і на· 
уки проти. сеї інсинуацвї. При тій случай ности, поділ я ючі ті всі тру ди ости, 

акі проти оведеон нового ка.ІJ.євдара у Русипів піднесено, діАає він 
тоту зміну :mвисимою єще від двох да.аеко ти· двійших услівій: 1) від тоrо, щоби 
астрономіл постарuа сл о усуневє всіх ошибок. і неточunстий, котрі мимо пе}Jе

ведевої коректури позістаJІи в rриrорплньскіи в.аJІЄІІдари; 2) ві.А тоrо, щоби 
обі восто'Іпі церкви, отже православна і увівтека прпинлп тоfі 

новий тоІ:Jво поправлеuиfІ калєн,\ар. Також дещо з тоrо є, хоть 
з иньmоrо ставовиска у Nilles-a (Кalendarium Utriusque Ecclesiae) V. ІІ.). 

"'* У Пелеша, Geschichte de Union Т. І. стр. 551 читаєио при 4-ох точ
ках, нкі поставив аuтвсиuод Острожекого в Берестю 1596, .ик такі, від котрих 
ОІІИ абсолютно не відступАлТЬ, ось таке: Der vierte Punkt (в котрім було ска
зане: Der alte Kalender івt beizubehalten - старий ка.Аєндар нuежить затри-
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затверджений. І коJJи знов, вже по привятю унїї церковної, 

бу.аа в По.аьщі і Jlитві бесїда о s:мівї кuвидарвій, тодї епископ 

Во.11оди:мирский Іпатий Потїй - зрештою один з вайголоввїйших 

дї.ячів oкoJJo sаuючевя церковної унїї -ва ;t.омаrавл і заходи зі 

сторопи вайвнеших кругів правите.11ьствеввих тодїшиої Річи

поспо.Іlитої в тій мірі, виразно відповів, що вайшов сам дуже 

ве.11икі тру двости в переведевю того дї.Іа і тому радить ее 

заJІиmити. (Рускій Сіои'Ь, 1876, стр. 294. Отв·Ьrrь ДРа Ісидора 

Шараиевича ... ). 
Тому також Синод За:мосць:кий, що має д.1л вас вагу 

й звачівє Тридептского Собора, вичисл.не nід ТитуА. ХVІ-им 

Празиики ваші иеподвижиі пісАJІ ;t.аввоrо каJІєвдара: 

В :МЇСJІЦИ СЇЧВЮ: 

Дня 1. Празник Обріsанj.н Госпо;t.вього і С. Васи.аия ВеА. 

Ди.н 6. Боголвдеиіє Господве. 
Дв.н 30. СС. ВасиJІил В., Григорня Назилизевьского і 

Йоава Золотоустоrо. 
В :міслци .аютік: 

Дни 2. СтрітевіQ Господпе, і т. д. 

Подібно також с·инод Jlьвівскиіі, в р. 1891, в трак
татї про церемоиїі, мав празвив:и иеподвижві пicJIJI 

даввого калвидара та ще починаючи від :місица вересв.н; 

отже, дня 14-о вересня: Воздвиzевіе Ч. Креста Господнього, 

і т. А· 

Тут nокорнетую сл тим, що n тій справі пише - ва 

основі жерельвій відомий історик-дослїднив: А. Петрушевич 
в своїй розправі: ХоJJмскал Епархін и СвлтитеJJи Єя, по 1866 
rод'Ь. Jlьвов'Ь 1867, стр. 186 і ес.: 

При возвикmем'Ь вопрос'h введевіл нового мtс.ицос.аова 

так'Ь В'Ь ПоJІьщ·Ь .нко и nrь Австрів д.ал пос.аt;t.овате.11ей rpe-

Аtатв) aber ist gegeostandlos gewordeo, weil auch die Freunde der Union den 
Plao, den neuen Kalender anzunehmen aufgegeben ЬаЬео - 11етвертвй пункт 

став 6езпредметоввй, бо навіть приатедї ~7нїі за.кину.11п гадку прин.ати вовнА 
кuєндар. 

Quoad calendarium pertractabatur res Romae, qtшm vero punctuш hoc 
sinistram apud omnes iovenerit impressionem, fuit еtіаш а defenвoribus unionis 
reiectum. (Aonales. Harasiewicz р. 233.) Отже справа тота ІШАєндарна була по
рушена також. в Римі, а.11е що она ва всіх. зробвАа ме вражіuє, то закппуАи їі 

також. і ревнителі yuii. 
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ческого обр.вда, .вковаго нововведевія ПремЬІшмьскій епи
СRОІІ'Ь М. Рьt.ао бш'Ь реввtйшим'Ь пособите.аем'Ь* П. Ваzииь-

* Haraslewicz :М., Annaleв ЕссІ. Ruthenae р. б93 et ss.: Incontra Еррі 
Rutheni destruebant tunc multa eorum, quae antea multo labore acqiвita erant. 
Ita Eppus Rutbenorum Peremislienвiв Maximilianus Rylo ех ordine Вasiliano 
assumptпs, natione Polonus, omnibus modis curabat ritum graeco-catholicumRuthe
norum deprimere et cum ritu Jatino Polonorum indentificare •.. Ille Еррuв і рве 

animabat R uthenos graeco-catholicos ad deserendum bunc ritum et ad suacipiendum 
ritІІDl latinum Polonorum et cum eidem qtlidam decanus contra clerum latinum 
polonicum qnereretur, qпod RutiІenos graeco-cath. ritus pertraheret ad ritum Ia
tinum, respondit, se optare, ut oшnes Rutheni ad ritum latinum transeant et 
Poloni fiant. Ad qпeвtionem decani: Quidnam tunc cum suo paвtoratu fieret? 
reposttit: Sibi eandem patere viam •.• Ita clerus latino-polonicuв et Еррі Rutheni 
ех Basilianiв et Polonis ноn adlaborabant, ut catholicitas et s. Unio in rita 
graeco-catholico coo!'lolidareotur et evolverentur, sed latiniaabant et polonisabant 
Ruthenos graeco-catholicos, misceпdo sacra profanis. Sub die 19/ХІ 1786 inbi
buit Eppus :М. Rylo, ne clerus ruthenuз sпnm graeco-catholicum ritum contra 
arogantias Cleri роlопіоі defenderet . . . Та кінчить ти.м разок ноту свою Вп. 

Автор словами: Aпdiat haee <.'atholicus orbis, et iudicet ipse, nnm hnec proce
dendi ratio orientaleв aedificare, et Ecclesiae Catholicae devincerfJ possit? 

І знов той саи Harasiewicz, Annales, р. 670 говорить АВАьше про Puy: 
Rylo ritum et clerum gr. cath. odio habens ... 

Ро.ап сrарає св боровити перед тиип закидuи Пе.аеm, Geschichte der 
t:nion. Т.ІІ. стр. 698. кажучи, що вік ставав усьпіmво в оборові прав і привиJІ.еів 
pycьJtOro uєру і АJЖЄ причинив СJІ ло того, що цісар J.І.єопоАЬА ІІ. видав Ае&рет, 
беручий наш uєр і о6рлд в оборопу: Diploma coequationis ritus graeco-catbo
lici Rntheooruш cum ritu latino Polonoruш in Galicia, sub die 26. Junii, 1790. 

І сах ІІетруmевич опіСАJІ .акось ваqе uодобрів, ко..ш (на стр. 140 Хо.лм:
сu.а Епархів .. . ) пише: Ставал всеГАа крtпко В'Ь оборов'h своєго обр.ада, восп~ 
тпвИАс.а М. Ршо Аерзко:м)' ЗЮІнс.ау .аативьского Львовского Архіепископа ПОА· 
чинити своєму вtдоиству рускоє Аrховенство noc.&t коИЧІПІн Ииператора Іоси
Фа ІІ., особенвоrо б.&агоАtтеJJ.в руского наро,Аа в'Ь Гuиціи. О такОJІ'Ь ва:мtревіи 
.аативьского ,Аух.овеньства УВ'І>Аа.А'Ь епископ'Ь :М. Рьuо 29/IV 1790 ГОА& DЗ'Ь разго
вора С'Ь де.аеrатаии о~ативьскоrо Львовского АрхіепвсЕОпа отnраВЛJІющими са В'Ь Bt· 
день &'Ь ново вступившему ва престо.а'Ь вмператору J.І.еопо.льду IL (Diar. VI. 14), 

Отже той Ри.ло (Петр)·mеаич'Ь, Холхска.в Епархі.а ... стр. 187) В'Ь СВОЄІІ'Ь 

nnc:мt подаииом'Ь В'Ь Львовскую t)·бервію васате.аьво испрамевів АревНJІrо мtсл
цос.Jова помєть с.аtАующіл извtстіп: (Він навОАИТЬ ім:еиа ріжвих Достойників 
церковuп:х, з котрики говорив про сnраву иuєнАарну, та всі они залв.u.аи св. 
за введеаєм нового калєндара) Anno 1742 collocutus sum (бнВ'Ь єще В'Ь Римt) 
in Ьас шateria cum Rmo. Basilio :Мatranga Metropolitano Arcbiepiscopo Bul
gariae Romae degente. Doctus, prudens et sanctus vir summopere anhelabat 
eiusmodi calendarii unionem. Еоdеш anno Romae collocutus sum cum episcopo 
grneco-catholico Milio vocitato nativo Constantinopolitano, qni etiam vicarius 
urbi pro Graecis fuerat, eundem senвum exhibet)at. Aono 1744 multoties а Flo
riano Hrebnicki archiepiscopo Polocensi, qui expost Metropolitanns Rusвiae 
fuerat, sпbaпdiveram, quod haec unlo calendarii necessariam distinctionem po
neret inter Graecos schiвmaticos et Graecos catholicos. Anno 174:9 et plurimis 
aliis sequentibus cum Theopbilio Godebski Vladimiriensi, cum Feliciano Wo
todkowicz Cholmensi et post 1\letropolitano, Georgio Pinscensi, Theodoвio Lu-
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схій * опасаась вредuLІхrь пос.!tдствій скорого осуществ..tеві.а 

тоrоже, усомв·hвuсл тахоае о возкожаости први.аті.и нового мt

с.ацос.аова без'Ь предваритмьио1'0 испрамеиія церковвого устава 

и пасхuіи. ** По той причивt писu'L ОИ'Ь В'Ь 1790 году І.'Ь во
мина ту :КО&Д'LЮТору ВАадв:мІрскому r .аоввевс:ком:у: Gdy wia
domo jest z~danie stan6w sejmuj~c:ych wzgl~dem przyj~cia od 
Rusi kalendarza no~~ego, zyczylbym аЬув Illma et Renma Do
minatio Vestra wybranym w diecezyi 'V"Iodzimirskiej оsоЬ6ш 

zalecil podac reflexye, czyli przy takiej odmianie moze 
Ьу6 utrzymana albo przynajmniej Jatwo reformo-п·ana 

r е g u l а, ". е d l u g k t 6 r е j r z ~ d z і m у s і~ \V -п~ у n а 1 е z і е n і u 
S\Vi~t rucl1omych і dociekaniu nieruchomycl1, "r ktory 
dzieti tygodnia przypadn~, obracajl!ca sift przez lat 532, tak 
iz gdy Grecy rachuj::} od stworzenia вwiata lat 7298, ewolucya 
biegu lat wyrazonych 532 teraz rachuje siE? 14, trwac jeszcze 

ceoriensi variis temporibuз per multos annos converвando unanimi voce suban
diveram necessitatem et utilitatem coniungendi caJendarii, ас in congresu Vla
dimiriensi Rmorum episcopornm 1758, ubi etiam adfuit antecessor meus Sznm
lanski, hanc eandem necessitatem recognoscebant ... Brevi secut.a mol'8 regis 
Augusti ПІ et comitiorum generalium in republica Polonorum varii eventus 
deзiderium hoc ad effectnm non sinuerant dedttcere ..• Fateor equidem me соно. 
cutum fuiмe de Croatia cum duobos viris, prin1o episcopo Crisiensi ВазіІіо Bo
siвkovitz, altero Josaphat Bastaвzyc abbate, uterque pro unione calendarii mili
tabat ... (все те .4юдп, що 11ереваzво про наші відноеввв обрадові і национальні 

не иuи понnт.я:) ••• Tendebat Romam еріsсоров in Valachia Amphilochius Orles 
dictus, dum fueram adhuc Cholmensis episcopus, domum meam visitavit, et Ше 
antistes huiuв erat sensnв. Jl& видимо, арrукентів, та ще річевих не:ш1. ту 
uіяк.ихІ 

При rіи nсім олвак не був нї епископ l\t Рило, подібно .ак другі руські 
спископи, віАьнвА від підозріпл у польских патркотів о ве..авкор)·скі спипатиі. 
Qoaedam praeventio, пвmе він, in mentibus multornm (Polonorum) residet, acsi 
episcopi rutheni Moschivitis adhereant, ас ех ipsorum victoriis glorientur, ішmо 
putant nos Ruthenos a11helare dominium Moschorum. Talis in mentibus Polono
rum contra Ruthenos ех diversitate ritns provP.niens opinio, tam est damnosa, 
nt tiшorem generat magoarum perturbationum futurarum. (Diar. 11. d. 4 Augнst. 
1769 fol. 408). 

* Ва.жввье&иА ПорФіриА - иаСJІЇАНИК М. Ри.11и на катедрі ХолискіА. ко.1и 
тоііже став епвскопои Перемиськии; вихованок грецької колєrії в Римі, Prezes 
komisyi porzl\dkowej ziemi Chelmзkiej за часів повстани Костюшки (Diar. І. ІЗі), 
Zacny Obywatel і Biskup - .ак на.зиває єrо Костюшко (D~ar. І. 14.0), а.1е при 

тім t~ОJІовів:. у-чений, працьовитий та вмпиА почвrате.ІJ.ь св. ЙосаФата. (Петруше
ВИ'І'Ь, XOJlllcв:.a.a Епархіл п Свлтитмп 6л .. . ) 

** Тру дність тоту старає СJІ розвязати - в інтересі нового К&JIЄUJ.apa 
NilJes, N. Kalendarium Manuale Utriusque Ecclesiae . • . Oenipotente. 1896. 
V. ІІ. Сар. ІІ., ue не розВJІзує іі. 
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150 lat maj~ca, * і ро tych uplynieniu taz ewolucia pietnasty 
1·az zacznie si~, zawsze skazuj~ca tak ruchome вwi~ta, kt6rego 
dnia w miesi~cu, jako nieruchome swi~ta, kt6rego dnia w ty
godniu niezawodnie przypadn~. - W Galicyi r6wnie zapro
ponowano Rusi przyj~cie kalendarza nowego і Illmus Pere
mysliensis (М. Ry}o) pedibus manibusque poszedl pro parte 
affirmativa, ** а zав Illmus Leopoliensis (Р. Biela11ski) restitit і 

zawieszona zostala rzecz Dworu Wieder'iskiego rezoluci~. *** :Маш 
ja pisma w takiej materyi obyd 'v6ch wspomnianycl1 biskup6"', 
ale jezeli mam zeznac, jak sq.dz~, obydwie strony mniej przy
stoj nie zacho,va.ly si~ і dzikiemi а do l'Zeczy nie stoso,vnemi 
argumentami 'valczq.. Triumfuje niejako Peremysliensis zbija
jq.c гасу~ J\V. JX biskupa L"~o~~skiego, gdzie ten bl~dzi pi·ze
ciwko wiadomosci koscielnej historyi і kiedy pt·etenduje, аЬу 

ala porownania kalendarza byl zlozony synod, ale nie zbija 
ani ulatwia trudnosci napomkni~tej odeшnie wyzej opisanej, 
tylko uchyla si~ і zaslania powagq. Grzego1·za ХІІІ і tylu na
I'od6w, kt6re jego popraw~ kalendarza przyj~ty**** (Dzien. 
І. 95). 

Зрештою ріжпі заходи окодо пасиJlьпого заведеки у пас 

нового кuєпдара - доси завеїди безуспішні, лиш непотрібні 

:колотнечі і sаворушеп.и спричипюючі - вже пе нинішні! 

Справа тота бу Jia пор}·mепа таи:ож в перших лїтах по 

приJІучепю ГаJІичипи до Австриї і тодї Епископ дьвівский, 

Лев Шептицкий писав п. д· 30/ХІІ 1773 до rp. Pergen-a, цї
сарского какістпика в Га.аичииї, що павіть хоро.1ї і прави

тельство по.аьсхе Аиmили Русинам сьвлта і їх халеп

дар, що старий &uвндар і давні сьвата є дозво.Іеаі через Св. 

* Тепер (с. є в р. 1916) літ: 7424 і періоА 14, що иає тревати єще 24 лїт 
(3-14, 876, НО8, 1940). 

** Рп.ло і ВажвньскиА, хоть оба буJJ.и коJвmниии питомцвки грецької 

Ко.11єrіі в Римі, зuаІJно о,,вак ріжнп.11и сл в cRoix поглв.Аах. 

*** ІІетр~·шсвиЧ"Ь А., ХоJJ.ксв.ан Епархіл ... стр. 187. 188, Аьвовскііі епІІ
СІЮІJ'Ь сооротивJtлА.СJІ введенію нового мtсJщоСАока rоворл во nервЬІХ'Ь: Nondum 
Joпge praeterlapsa sunt tempora polonicaruш revolutionom, adinventa necessitas 
sпt't'erendi Skitense schisrnaticoruш monasteriuш, howerni incolae Ukraiпenses 
et ipsi uniti Graeci in Н ungaria viva exempJa de magna ansa quam schis
tnatica reHgio ultro et ultro de нnitis graccis habet. Потом'Ь заставля.ас11 уuич
тожеиієи'Ь Пасха.Jіп, потребою переАіuки дерковвоrо устава и пр. (Ппсьио 

Львовского епископа П. БtJ.Ілньското Е'Ь Л.ьвовськой rубервіи Аатовано ВЗ'Ь 
.!lьвова 7 Сеuт.ибрл 1791 и поАnпсано такоже Яковох'Ь JlевпuьскRІІ'Ь). 

**** Очеви.що - еопскоповп Ршї ці..нюи не о6рлАЇ нашіи не зал.ежsuо. 
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СтоАицю АпостоАьску, та що вів не може вїчо в тім ЗІ'.І1JІДЇ 

нового заводити тому, що таІЮж деинде в Австриї, Польщі і 
Росиї в Унї.яти і Правос.аавні; отже Правос.аавві ма.аи би з того 

приводу, нову нагоду виговорювати ва Уніатів і занепокоювати 

Церков като.аицьку; та що тота зміна мог.11а би перешко

дити Восточним в спо.аученю з Римекою церквою.* 

Око)lо р. 1786 буАа знов порушена квеств.к вовоrо ка

Аєндара - аж рішеве:м Цїсарскик усувева s поряду двеввого. 

Відтак п. д. 31/УІІІ 1798 ч. 2544б віднес-10 сн Га.аицке 

Накіствицтво до руських Ковсисторий з запитавєм, нка бу.11а 

би їх гадка що до з.11уки каJІввдара Юлї.квьскоrо з Григори

нвьским. На ее дав відповjдь Автовїй Авrе.11дович, тод'ішвий 

епископ Перемиський в своїй знаменитій апоАьо:tії гр. кат. об

ряду, в котрій - між ивьшик - зазвачує, що передовсін нема 

так багато тих сьвят в.аастивих J.Bm Русивак; відтак декотрі 

сьвата припадають разом з лативьсквми і тому ве:ма такої ве

Jикої перешкоди в роботї, .ик декотрі кажуть, бо вірні обр . 
.І.ативського, працюють в дн"і сьвлточві обраду грецького, а 

вірні обр. гр. працюють в диї сьвнточві обряду .аативьского, 

в виду чого нема ту віякої шкоди еково:мічвої. 

Сьвятите.аь сей каже дuьше так: 
Я дuекий е від того, щоби входити в критику поправ

Jевого кuєндара. Скажу однак, що вводити єго до мого обраду 

вjдраджує: 

І. Згідність. 

а) 3 загuьви:ми поставовами Церковники. 
Бо цїАа Церков опирає си ва поставові Собора Нїв:ей

ского, котрий :каже, що Пасха, від котрої зuежать всї Праз

вики подвижві, мав сьваткувати сл: 

1-е в :міс.ици 1\isan, 
2-е піс.ІJJІ его поввї, 

3-е в ведї.аю, 

4-е ве разом з .іКида:ми. 

Випадає отже, щоби в лкімсь като.аицькім обрsдї J.иmив 

сл веварушевий, сей- зі ЗГ.ІІJІАУ ва свою стариипість, пошани 

гідвий закои, котрого і сама Церков Римска трима.11а си точно 

* l'.a. К.UЄНАарску статю Mnxaua МалиІІОВСКОfО в ,.3opt rалнцкоІ", .нко 
ал.ьбуи на р. 1860. стр. 279, 280. 
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аж до р. 15~2, тим бі.4ьше, що хоть старий хuевдар не в 

точний в рахунку, то однак без закиду є він що до істориї 

Євавге.аьскої, практики і постапов всеJІепьскої Церкви. 

3 правами 
а) церковвиии, бо 

1-е Нїко.11и Папи Римскі відttоJІи заuючепа зістuа 

УпУн Русивів з Церквою Римекою не жада.11и від Русивів 

Пр ИННТJІ ПОВОГО ІtаJJ.ЄПДара. 

2-е Заяву підданя ся ваших Епископів АпостоJІь

с.кій Сто.11ицї, котра зачинає ся вjд САів: "Ми зібрані в Бозї 
ва Соборі, в Бересцю, 1596 р., S-o жовтвн пicJlJІ старого 

калеидара, в особі К.Іlимевта VIII., Папи, .нк вай.красше 

ПрИВJІЛИ. 

3-е На запитане: "Чи можна позво.Аити, щоби Абиссивцї 

обходиJІи Пасху ивьшої ведїАЇ, не тої, в котру сьв.иткує її 

Римска Церков?" - декретом Найввсшої Іиквізициї зд. 27/VII 
1631. постапов и А и: "вїчо пового не ві.Аьно вводити що до 

сьв.иткованя Пасхи", хотї.Аи отже, щоби до обрядів всхід

вих не вводити, поправ.Аеного ка.Аєндара.• 

б) Горожаньскими, коJJ.и 

1-е Коро.11ь по.11ьский СтеФан Баторий** декретом свої:к 

ЗД. 20/ІІ 1585., l'рОЗИТЬ карою 10.000 ЗА. П. ТИМ, КОТрі В&ЖИJlИ 

би СJІ Русипів змушувати до заховуваии поправ.11евого ка.4вп

дара і варуmува.аи сьвл·rкуючих Празвики пicJIJI даввоl'о ка

.4Євдара. 

2-е НаймиJІостивійший, б.а. п. Цісар ЙосиФ 11, забез
печ ИІs, .н:кі праввики :мають вірні обряду грецкого сват

кувати однаково у всїх дивцезиих Єго держави, а тик самим 

і старий ваJІевдар: декретом своїм зд. 19/УІ 1787. 
3-е Наймилостивійший бJl. п. Цїсар .dеопо.ІІьд 11, во.Аи 

в цїлости і під кождим зr.4вдом: зрівпав з .il&T. обрядом -
в посїдавю даввого кuєвдара зістаючий обряд грецкий, та 

рівночасно потнердив дип.11ьо:моJІ своїм: зд. 26/УІ 1790 всї при
ви.4еї і Аекрети своїх попередпихів видав:і ва :к.ористь того 

обраду: тим: са:мии також хотїв, щоби і старий ка.АЄНА&Р 

.4Ишив CJI в ЦЇАости певару шений, і що до того видані 

декрети Попередви:к.ів. 

* r Jl. ry стр. 25-28. 
** 1'.11. Haraзiewicz М. Annaleв Eccl. Ruth. стр. 235. 
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11. Відраджує Згода Епископів. 
а) Бо під панованем иай:ии.аостивійmої Австрийскої Ди

вастиї, в грецкі Епископа увїатскі і правос.аавві, котрі АОСИ 

nсї однаково заховують старий кuеидар; 

б) заведеве в декотрих диєцезивх нового ха.аевдара бу~о 

би варуmеиєм тої згоди між уиїатскими Епископами; 

в) в очах правосАавпих знаком повево.аен.н, і що відси 

с.йдує, збі.!ьmевої згАядом RатоАиків, так Греків .нк .іlатииии

ків, певависти й погорди; 

r) бо з того виходиJJ.о би, що красшими приви.ае

лми й гариїйmи:ми правами можуть тїшити са в сесїй 

Державі Правос.&авні, в посїдавю свого старого ха.&єидара 

веварушені, чим Унї.яти до привнтв пового змушені. 

ІІІ. Відраджує за мала надїи на еподіване зрівнанє постів 
і сьвят, бо 

1-е З.&ука ка.аєвдарва, що до постів, 

а) Анї .іlатинвиків не доведе до посту в серду, авї Ру

сивів, до посту в суботу. 

б) Нїко.аи .іlативвики не схочуть постити вчасвїйше, т. є 

від ведї.11ї Сиропуствої так, .ик Руснии постять. 

в) Так само і що до ивьших постів .11ишить сн вс.н, .ака 

бу.&а ріжницн, з тої простої причини, що ті пости зовсї:м 

инакше рахують сн у .іlатипвиків, а инаише у Русинів. 

2-е По зрівпавю кuвпдара, таки не припадуть сьвнта 

ва той сам день, бо 

а) пр. у Jlативвиків е днем сьвнточвим, день Всїх Сьвн

твх, холи у Русивів нема того сьвнта на будвік дни - JІИШ 

о першу ведїАю по Сошествію Св. Духа; у .іlатиавиків Боже 

Т'і.11о є на тижни, а Русини обходнть єrо в недї.аю. 

б) У Русипів в днем сьв.нточвим: третий день Воскре

севів Христового, Рождество Св. Йоапа Хрестите.11н, Преобра
жеиіє Господве, Воздвиженів Ч. Хреста Господнього, В:мч 

Ди:митрин, Введеніе в храм Пр. Дїви Мариї, Св. Huo.aas, і 
трех Сьвятите.4їв: Басилін В., Григорил БогоС.4ова і Йоава 
:ЗоАотоустого, у .іlа·rиввиків - ее бу дні дпї. 

в) Св. СтеФана е у Русинів третОІ'О дпн Різдва, у да

тнвпиків - другого; Св. Михаї.аа - ие .11иш ивьmого два, аАе 

Й КЇСJІЦJІ. 
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lV. Відраджує невигода. 
1-е Душевна, бо 

При зростаючій з кождим днем: недостачі сьв.ищевикін 

а) Не могли би сьвящевики обох обрядів помагати собі 

взаїмно в слуханю св. Сповіди, проповідавю слова Божого 

і т. п. 

б) Ста..ао би труднїйше nірвим користати зі Св. Тайн: 

Сповідп і св. Причасти.и, бо кождий сьвящепик був би внзаниі\ 

з права обовнзками в своїй власній церкві. 

2-е Дочасна, 

а) трудвїйше було би в дороз"і, чи то колесо направити, 

чи конн підкувати - о що лекше в при ріжности ка.аендара, 

бо можна найти ремісника другого обр~Іду. 

б) Треба би наперед переробити устав цер:коnниіі, 

уJJожити і пристосувати до нового календара, т. зо. 

ритуа..аи і канти, і то не лиш ДJІн сьnищевиків, але і ДАJІ 

диків; бо дотеперіmний типик- котрий пока3ував: що, .ик 

і коли :має сн правити, як нuежить погодити піспї, сдужби 

і взагадї обряди припа.л.ежні і приписаві ріжвим Сьв.итим і 

Праsвикам, котрі нераз сходять зі собою, а в кождім разі взаїмно 

в.ажуть сн - і в поправ.аевім калввАари, також м:усїn 

би бути відповідво узглндпепий. Крім того мусїла би бути 

уложена стала та обовлзуюча норма і petyJ.a, після якої можна 
би обчислити на кождий рік всї празпики так подвижні .ак і 

неподвижві, подібно нк такі табелї сталі всїх празвиків аж до 

кінця сьвіта, коди они припадають, має піс.4н азбуки Кири.аь

с:кої старий кuевдар і то так точні а при тім так лені, що 

навіть простий чоловік, котрий лиш трохи вмів читати потра

Фять ва основі їх обчислити 1 ОО чи 1000 лїт наперед, ко.4и 

яке сьвято буде, або так само взад, коJІи оно було - підчас 

коди те саме в поправлевім &аАєвдари з ріжвих зг.андів навіть 

духоввим ве приходить легко. 

V. І шкода nублнчна. 

Зі зг .4JІДУ 1-е На загuьну економію, 

В котрій, хоть, ак здає сн д.а.а одиницї - один день не 
:много значить, то однак зі згд.иду ва загал .4ЮдиА - ее пе 

:мuа річ, отже: 
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а) Кі.~ько то поли засїють в тім дни ті, що nрацюють, 

підчас, КОАИ другі відпочивають зі згАнду ва сьввто -
б) КіАько то робітників збере сл в подібний спосіб, так 

що при ріжнім &аАєндари, виннвши ведїлї безпреривно йде 

господарка, в котрій о динь день будь много пошкодити, будь 

много пожитку може привести? 

2-е аі ЗГJJІДJ на rаидедь, 

Бо та& вже оно у нас е, що публичві, що вайбільші річв:і 
торги нормують сл після сьвят, а і:мевво, в одних містах після 

JІ.атинських, в других пім.а: руських : переважно так, що про

т.а:го:м часу між одним а другим сьвнто:м відбував сл в одиііі 

місцевости лр:марох, а відтак починає св в другій :місцевости. 

Пр. в Мостисхах зачинають ся САавні ярмарки від Рождества 

св. Йоава Хреститеоан і тревають через дві иедїJІ.Ї пісJІ.н калев
дара нового, а від того самого сьв.а:та піс.ан кuєпдара старого 

зачинав с.а: зпов в Перемишли такий самий армарок двотиж

невий - в разї S.!JRИ RаАендарної, 

а) Нарід призвичавний від вайдаввПІших часів, так бАиз

mий, п і дальший, був би через те що до терміну тих 

лрмарків в вайвисшім: степеви збuамучеиий і паражений ва 

шкоду.* 

б) Чименність тих, що з вагоди Празника приходить 

* Пр.: знести празнн& Вич. ДИ)ІИТрип, значить знести С.4авuяй приарок 
в 3аАеревачи та ВоАнн.юві, і через те позбавити болнарів стриАскпх, шевців 
і кушнірів можности збути свій товар, .икиІі овп Аад.ить на тоІі час через цілий 
рів, і з діда прадіда таи довознть; бо їх І'р)'НТИ вже нииї так подїАені, що .ик. Gп 

пе те ремесАо і rандеАь, то нї.ик не вижили би з сююї господарки - а так 
мають бодай на. пода то& та на довІ', і со.аїдним: еноШ товаром, 11е дорогим, :_Jа
сnокоюють потреби даохрестного uace.aeuп; тatt саио празвик ~·сuенсьttий (с. ст.) 
- і приарка Унівська, і ин. 3 тим rандАем, rо.аовно по празпичинх яриарках 
зеязаний і ці.dиfі устрій їх ГОСІJОJ.арств, щоденних аан.ить, прожитку, іх інтереса, 
спі..Іlки і заро6кованє. Онп мають свої сьвлта, від котрих обовлзують у них рітні 
ЇХ УГОДИ Й )'МОВИ - КО.'J.И ВИЗВОАІОЮТЬ CJI Че.4.ИАВИІtП, зачинають СЯ терніно; від 
одних сьв.ит зачинають - від дитпх перестають при сьвітАЇ робити, та ще 
иuьmі є традвцийні, :.s давню1 старока.!lєН,\арним житЄ!І змзані, у тих бідних 
АюдиfІ постаноRп й практики, що мл них стапомнть самі найжизнеІІнїйmі кье

стиї. Нараз весь, той прадїд.ниіі їх .11ад "Іерез З!Ііну ка.аеuдарну не лиш стає 

захитаний, ue по просту дістає в лоб! JІкеж велике та нечуване замішан є ва
стає вuac.Jliдott того в цuих кад.рах тих людий - що за кольоса.аьпі відси д.ая 
ААЯ них мопоти, ко.ютнечі, втрати і Формuьна нераз за тни АдуІІа руїна цілих 
С01'0К рО,\ИН І 
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ІJ.О ІJ.Отичпої місцевости, щоби вже .аишити сл ва ІJ.ругий депь 

ва лрмарок, вмевьmи.аа би ся.* 

в) Ярмарки розірвані в двох сусїдвих кісцевостнх пjд

упали би і через те: 

г) Зкевьmив би сл зиск п.аивучий мл кіста й ІJ.ержави 

з нркарки. 

І') Міста й держава повеми би через те mEOІJ.B, особАиво, 

що вслка вміва родить замішанє. ** 

3 тими виводами вamoro Сьвsтите.ая зrоди.ао сл 
і Високе ц. к. Праввте.аьство. 

В р. 1812 дд. 24. Ш. ч. 965 писа.аа Президиа Накіст

нвцтва до руської Львівської Коисисториї так: 

In den gegen die russische Grenze hin gelegenen Kreisen 
Galiziens verbreitet sich sehr schnell und allgemein das Ge
rUcht, dafi von hochsten Orten die Vereinigung des griechisch
unierten mit dem lateinischen Hitus beschlossen sei, und dalЗ 
diese V ereinigung im kurzen mit Strenge in V ollzug gesetzt 
werden soll. Die Scl1nelle, mit welcher dieser Ruf sich verbreitet, 
lal3t vermuten, dafi es absichtlich geschehe, um Unruhe in den 
Gemtltern der griechisch-katholischen Religionsgenossen zu ver
breiten. Das hocl1wUrdige Metropolitankonsistorium wird sicl1 
dal1er angelegen sein lassen, auf das schleunigste mittelst 
Kurrende bekanntzumachen, da.O dieses Oerilcht durchaus un
begrtindet und eine blofie Erfindung sei, und dafi 11ierпacl1 

* Пр. з да.ае.ких сrорін йдуть боІіки ва відпуст до Гошова під неділІJ 
першу оо св. Петрі (с. cr.), бо зараз на друrиІі ,.\ень, с. є. в поведіАок по тіА не
ділі, є ве..!И&ВЙ вр марок не худобу в сусідвім Бо.аехові; отже в той спосіu JІ}·чать 

собі .аюди приємне з поzиточвим; бо за одним заходом буде ва віАп)·сті - ви

сповідає сл і запричащає, а ва АР}·rий депь купить собі худібку, вкої ni.\ той 11ас 
вкраз потребує. 

** Пр. вмии.иіі середопістний армарок в Тернополі, до вині не пнакше 
відбуває сл, ви. .1вm піСАJІ старого К8J1Єндара - і каtістрат, хоть польсІшй, означує 

та оголошує щорічно сей армарок піс.Ія старо-ка.аєnАарного сереАопостя, а пе на 
.1ативьске середопостє, без зrJІлду, чи оно є близько р)·ськоrо, чи кілька неділь 
піавїйmе; бо з друrоі стороии певне є, що парі А на той час uрибу де і не покn · 
.І.ИТЬ ся, так ак вів здавен давпа сак виіt: собі своє середопостє вирахувати ва 

підставі своїх традицвйвих постів, празипків і іх оборотів, звRЗаІІих з переніною 

сонця, зrJІцво :місяцл, маючи питьому свою дуже добру пародпю астрономію, чn 
то астрономічпу орієптацию, і т. ип. 
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die Kuratgeistlichkeit il1ren Gemeindeп diese unпUtze Besor·gnis 
zu benel1men tracl1teп solle. 

Yom k. k. I.,jandes-Гrasidium. Lemberg, den 24.1\Hi.rz 1912. 
Р. Gr. Goess. 

В ОRО.ІІИЦЯХ ВаШОГО краю ПО.40ЖЄНИХ б.4ИЗШЄ рОСИЙСЬRОЇ 
rравицї розширюе си дуже сІюро і sагальпо пого.аоска, що в 

Найвпсших КруІ'ах е вже nорішепа злука t•p. упїsтского 
обряду з латипьскик, та що сесл здука в пайбдизmім часі 

має бути з цї.11ою строrостию переведева в дї.11о. Скоре роз

ширене ся сеї вістки, позво.11нє припускати, що оно д"іе CJI 

умиспо в тій цї.аи, щоби ширити заворуmевє в умах гр. кат. 

вірних. Вор. Митроподичий Ко псистор обвістить тому, .их вай

скорше посредством куренди, що сеся поrо.11оска зовсїм без

підставна і звичайпою в лиш видумкою, та в с .. йд за тни па
рохівльне духовеньстnо має народовп вибити з ~олови ее непо

трібне занепокоєне. 

На ее відпові.аа Консисторин під д. 25. Ш. 1812 ч. 497 
с.аі'дуюче: 'Veil man in Erfahrung gebracht l1at, dalЗ dieses Ge
rticht besonders in Hinsicht der Yereinigung des Kalende1·s 
sogat· auch l1iet· dcrgestalt ausgebreitet sei, dalЗ der gefertigte 
Genet·alvikat· ofters von Yerscl1iedenen Personen hiet·tiber be
fragt wurde, dieses Gerticl1t аЬе1· ebenfalls Unrul1en in den Ge
mtitern de1· Religionsgenossen stiften tltirfte, so "'i1·d auch unte1· 
einem hieriiber eine alшliche Belehrung der Kuratgeistlichkeit 
erteilt und zпgleich angeordnet, tlie Yerbreiter dieses Get·Uchtes 
anl1er namhaft zu macl1en. Переконавши ся, що сесл пoro

JJocкa особ.11иво зі згл.иду ва з.11уку ха.11єпдарву та:в:ож і 

ту ширить сн~ ... та заразом, що она дійсво мог.аа би виuи
:в:ати несупокііі n умах вірпих, :митрополича Консисторил видає 
рівночасно парохін.11ьпому духовевьству відповідне поучепє ... 
Дотична куренда вийш.11а д. 25. Ш. 1~12 д. ч. 497. 

Справа ЗJІУКИ Rа.ІІЄВдара бу.ІJ.а знов відповлева через на .. 
:містинка Гuичипи tp. tо.ауховского, та ц. :к. Мівістерство 
Віроісuоnідапь і Просьnіти не узвавuо за відповідне виклику
вати пову бучу, бо звісно, що в а рід руський післв пра з-· 

uиків старого калєпдара у..tадив всї свої справи еко

вомічпі та господарехі-тому справа тота не мог.11а би не 

вимикати ве.11икоrо заворушенн! (Harasiewicz l\I., Annales 
Eccl. Ruth. р. 966.) 
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Вервуnmи до наших Bullari-їв, читаємо в Allatae, 26. 
УІІ. 1755 Бенедикта ХІУ. § 44 ось таке: Cum in constitu
tione Gregorii ХІІІ. "Inter gravissimas", qua novi Kalendarii 
norma praescribitur, nullum de Orientalibus factum fuerit verbum, 
exurgit hinc quaestio, num eadem Orientales afficiat; quae qui
dem чuaestio ... proposita discussaque fuit in praestantium vi
ГOГUD1 conventu l1abito d. 4. Jul. 1631 in aedibus Card. Paш
pllilii, qui ad summum pontificatum evectus, Innocentii Х. noшen 
assumpsit. Наес autem tunc prodiit resolutio: Subditi quattuot· 
Patriarcharum Orientis non ligantur novis pontificiis constitutio
nibus, піsі in tribus casibus: primo in шateria dogmatum fidei; 
secundo, si Рара explicite in suis constitutionibus faciat men
tionem et disponat de praedictis; tertio, si implicite in iisdem 
constitutionibus de iis disponat, ut in ca.sibus appellatioпum ad 
futu1·um Concilium. 

Тому, що в Ковституциї Григори.н ХІІІ. lnter g·ra
vissimas, хотра порвдиув справу иuєидарву, нема пї.нкої 

зrадки про Ориевта.4ьвих, повстав квестия, чи сесл зміна 
їх дотичить. Отже тота справа бу.аа предметом дис:sусиї па 

ск.аикавім ad hoc зібраию що найс.Іаввїйmих .Іюдий А· 4/Vll 
lб31 в палатї кард. Pamphili-.н, що став відтак Папою і при

брав іви Інпокепти.к Х. Тодї ухва.аеиа sістала ось така резо

JJюцил: Ориєитuьні ие є звлзаві новими постановами папскими, 

кромі тих трех САучаїв: перше, в материї доl'матів віри; 

друrе, ко.Іи Папа виразно про них говорить в своїх по

становах; трете, коJІи бодай заrальво в тих постановах 

ники диспонує - лк в мучаях апеJJ.иций до будучого 

Собора. 
В -аотатцї Collecti-ї Lacensis, стр. 537 висказаве вправдї 

в тій мірі за D. J. Papp-Schilagyi (Enchiridium juris Eccl. 
Orient. catl1.) певного рода - недвозначне бажанє! Там каже 

с.и: пo38JIR і Церков .іlатинська за згодою С. А пост. СтоJицї 
неодво прив.и.аа від своеї посестри Східвої Церкви, та "Cor
pus iuris canonici" і Concilium Tridentinum мають ДАJІ Гре:в:о
КатоJJиків зиа'Ііиє жерела покічиоrо (fontis subsidiarii), отае 

( consequens est) і до загuьноrо .ааду .в обох Церквах (ad 
communem utriusque Ecclesiae disciplinam* haec quoque 

* Хо,\ИТЬ о к.а.JІЄН,\ІР - отже ее є: "disciplina". 
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spectare, <1uae поn ех Eccl. Graecae fontibus, sed ех Eccl. 
l .. atinae codice et legislatione innotescunt) вuежить піс.ал TOl'O 

також і ее, що не із жерел Церк~п Грецької, але з кодексу 

.tlатипьскої Церкви і їі заковів є зване - особ.4иво в річах, 

де не внетарчає кодекс східної Церкви а розходить си о річи 

відповідні також обридони східному, in ч uibus codex Eccl. 
Orientalis nоп sufficit et 1·itui etiam Orientali cong1·ua * sunt. 
Кінчить однак згадана Collectio тим, що читаємо в libr. 11. Ba
silicalium, tit. І. с. 11.: De quibus causis nulla scripta lex 
est, custodiri oportet mores et consпetudinem. Quodsi haec 
uefeceriнt, рrохіша propositae (luaestioni similia sunt se
<luenda; в тих справах, що до котрих века жадного права 

писавого, належить беречи привитий звичай. Ко.аиж би 

і ТОІ'О не достав&.Jlо, треба йти аа найблизшики, подібними 

справі, о котру ходить (треба йти аа :.шичав.м привати:м: в пай-

-б.Іизших подібних справах). У. Encl1. р. 45 і 120. 
Тав: само висказує ся також і рішає згадавий в горі Папа 

Веиеди:кт XIV в тій в:вестиї, чи нова норма калєІІАарва дотв
чить Східних, бо читаємо дuьше .Allatac § 45: satis enim 
Xobis erit indicare, ... t1uandof1uidem ipsa praecedentia facta 
evincunt, consпltissimuш esse respoпsum <fuaesito redditum, 
nimirum: nihil esse іпnоУаndпш - ва піАставі попередних 

Фактів в таких с.аучалх, ваймудрійте буде віАповісти питаю

чому сл: не треба нїчо змінити ... 
Відтак АОnідуємо св з тої евциuїки Папскої, що, ко.4и 

у Вірмен .4Їбурвийских, декретом .Кооtре:tациї S. Officii d. 
20/1 1674, De Calendario Gregoriano, зістав завеАевий иа

J.євдар Григорилвьский, а они тому супротиви.4ись - obtem
perare Armeni praedicti renuerent, huius rei cognitio delegata 
fuit particulю·i Congregationi Cardinalium docti"ina praestan
tium, quos inter fuere Cardin. Joannes Fr. Albanus, qui sum
mum deinde pontificatum obtinuit, ... Ае.dєtована зістuа ad 
hoc комісия, :можева з .4ЮАИЙ с.ааввих наукою, між кот

рими був також Кардивu J. Fr. Albanus, пізиїйший Папа 

Іввокевтий ХІІ. Реау.4ьтат був такий, що згаАава в горі Кон

І'реtация S. Offici дд .. 23/ІХ 1699 видuа рішевв, затверджене 
ще того самого дв.н тимже Івнокентивм: ХІІ, де каже сл так: 

Re шature tt·actata et perpensis omnibus facti circumst.antiis. 

* }' вас тоrо САучаю нема. 
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censuerunt secundum еа, чuае proponuntur, conniYeri posse 
cum Armenis catholicis Liburni commorantibus, circa usum 
Calendarii veteris, donec _ ipsi ad omnimodam Calendarii Greg. 
observantiam disponantur, et interim ad Sedis Ар. · heneplaci
tum; hac conditione adiecta, quod diebus festis de praecepto 
iuxta Calendarium Gregorianum occurrentibus аЬ operibus ser
vilibus abstinere et sacrum omnino audire teneantur. - Піс.ав 

зрілого розважена справи і всїх обставин 11, узнаєм, що 

можна (sich zusammenneigen, череа палцї дивити СJІ) аго

ди ти сн з Вір:м:ева:ми .4Їбурвийскими, щоби о ви три

:мади ся даввого и.аАвидара, поки самі не стапуть роз

подожеві до принати нового и.адевдара Григоривнь

скоrо і поки що - аж до узвавл Апостольскої Сто.11ицї; 3 
тим додатком, щоби в сьвнта припадаючі пісАн кадендара 

Григорилвьского 3держувuи с.н від тяжких робіт і бу.7lи ва 

БогосJІ ужевю. 

Allatae § 46 ... Quoties Orientales minime consenserunt, 
iustusque adfuit timor, ne tumultus dissensionesque excitarentur, 
si novi Calendarii* ipsis iniungeretur usus, tulit Apost. Sedes, 

"'Подібно і під с.ловами: ritus, liturgiae, litttrgica disciplina, SS. Pa
trttm Graecorum institnta, pecnliaritatcs, proprietateв litпrgicae і n., треба ро
зуміти все - кромі до1иатів, що не ва.лежить до на)·ки віри; отже і ка
.лєндар. Виходить оно :~і змісту всіх паведепих ту Папеких постанов, декретів 

ССв. 1\онrреtаций і Сиводuьuих рішень - тпм бі.льmе, скоро зважити, що на
віть справу так далеку в мові будучіІі матерні і тав мuо звлзп з в.аастивии 

обраАОМ маючу, .ик пр. спо.ІІученє всіх монастирів Чина С. Васи.лп.и В. в одну 
церковну провінцию, уміщ)'Є П. Венедик-г XIV, Etsi dubitare, d. 27. Xov. 1742, 
під тим спіАьвим знаменником Ritns, отже тим бі.аьше на.лежить ту і ка.лєндар, 

.ак основа м.ду і церковвого року з всіми єrо празникамн торжествами і традиций
кюtи обходами. В тіи самім змислі термінами: diвciplina, liturgia, disciplina 
liturgica, ritus - орудує в своїй великій ка.лєндарнііі розправі: Nilles, N. Calen
darium Maпuale Utriusque Ecclesiae Orientalis et Occidentalis. Oenipotente. 
1896. Т. І. р. XLI, XLII, XLIII ..... також r.л. в тііі JІірі, ту стр. 25. 28., і Collectio 
Lacensis. 11. стр. 537. Отже все, що ту бу .ао сказаве про ненарушимїсть 
наших обрядів та церв;оввих постанов, відносить ся в рівІІі й .иірі та
кож до вашого ка.аєндара, в.отроrо повна ненарушимїсть зіста.11а нам 
тни саии:м: признана і затверджена. Та чисте збережевє обр.иду А 
дисцип.аіни .11ітурtічвої зі сторови Русинів-Като.лпків, ее rо.ловниіі арtу
.мент проти Русивів-Акатолвків; ritus et disciplina liturgica incorrupte 
servanda apud nos Rutbenos-Catholicos - simнl argnmentum potissimuш contra 
Rutbenos-Acatbolicos. Etenim Ьос est apud nos potissinшm argumentum, quod 
apud nов Graeco-Catholicos rituв et disciplina liturgica рнrе et integre conser
vantur, non вicuti apud Graeco-Acatbolicos depravantur- бо обради іі nоста· 
нови церковні у вас чисто й непарушено зберігають ся, пе так .ик у 
Греко-Акато.аиків звиt~айпо варушувапі бувають. 
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ut Orientales ct Gt·aeci in remotis t·egionibus degentes Yeterem 
suam tlisciplinaш retinerent, videlicet antiqпum serYarent Ca
lendat·ium, occasionem opportuniorem expectans inducendi usuш 
novi emeпdatique Caleпdarii. І кі.аько разів Східні не ГОДИJІИ 

ся, та :можна буJІо бовти ся, що повстане негодоване, в:оАи 

пахипе сл їм новий Jtа.4єпдар, Св. Апосто.11ьска Сто.11иця поста

ВОВ.І1Я.11а, щоби Східні і Греки затримuи собі стару свою 

дисцип.аїну, т. зв. даJІьmе заховуваJІи даввий свій ка

JІєндар. Одвоsвучпиuи є n тій справі також decreta Congre
gationum de Prop. Fide et S. Iпquisitionis dd. 18/УІІ 1613~ 
14/ХІІ 1616, 22/VIII 1626, 30/ІУ 1631. А навіть М іссиона
рам, котрі перебувають в сторонах, де обовизує старий ІtаАев

дар, віАьио є придержувати с.и ста рог о ка.ІІєндара, л.к 

ее видхо s декретів Congr. de Prop. Fide, d. 16/ІУ 1703 і 

16/XIl 1704. Та в івструкциї, що її вида.uа КоиtреІ'ация de 
Propaganda Fide в р. 1669 мн Міссиопарів, котрі працюють 

око.11о поширеви Уп-.ї, каже ся в § 2, що хоть пожеJІаною бу.11а 

би одностайність RЗ.АGвдара, то однак не И8Аежить їі вимагати, 

так нк нарід міг би дуuати, що не зберігав с.л ем:у єrо 

обрнду в цїJІости, скоро ему иахидае са новий калєн

дар - не populus •·itum* suum sibi ін tota sua integritatc 
servari putaret, si ipsi correctio Calendarii obtruderetur. ** (Nil
les, Х. S. J. Syшbolae illilustrandam Historiam Ecclesiae Orien
talis. Yol. І. р. 114). 

В виду всїх ту наведених Конетитуций і Декретів Св. Апо .. 
сто.аьської Сто.аицї та Св. Копtреt'аций - Україпцї, Греко
Като.ІІ.ики повинні би зовсїм супохійві бути, що до 

повної венарушимости сеї, так да.аеко у них йдучої, 

обрядової та в їх відносипах заразом церкоnво

народної справи, .нк нею е уживане ними в церковвім 

житю даввого Ю.ІІї.пвьского калєкда ра, котрий нко давка 

'1"х звиж 1000 лїтва враз з Греко-Като.ІІ.пцькою вірою привята і 
торжествеиво їм запоручена церковво-вародна постанова, проти 

їх воJІї, не :може бути усунений, а новим, з паруmеивм 

їх обрнду, при рівночасвім загроzевю других зазначених 

* Отже знов Calendarium - то ritus, обрад - і та& скрізь. 
** так дїАсио думає весь наш нарід, та не дав би собі того uїв:.о.11и инакmе 

вито.11кувати! 
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в горі вациовuьвих моментів, ОДІІНК почерком пера введе

вим - вї слушно, вї справеДАнво заступо~евий! 

Вкінци пе бракув також свідоцтв, де Св. Апосто.аьска 

Сто.Іидн І'оворить .ак иайкрасше про високу вартість і особ

.аивmу красоту Східвих обридів та що она справді їх високо 

цївить. Вистарчить, що паведу ту сьвідоцтво Rе.аив:ого Папи 

Пін ІХ., котрий в евцив:.аУцї своїй ad Orientales, in Suprema 
dd. 6/І 1848, De ritum Orientalium praestantia, ее висказує: 

Omnino sartas tectas habebimus peculiares vestras catholicas 
liturgias, quas plurimi sane facimus, licet illae nonnuliis in rebus 
а liturgia Ecclesiarum Latinarum divet·sae sint. Enimvero litur
giae ipsae vestrae in praetio pariter l1abitae fuerunt а praede
cessoribus Nostris, utpote quae et commendantur venerabili 
antiquitate suae originis ... et ritus continent splendido quodam 
ас magnifico apparatu celebrandos, quibus fidelium erga divina 
mysteria pietas et reYerentia foveatur. 

Подібно висказуе с.и тойже Св. Отець в згаданім: висше 

вже Аистї своїм до ваших Епис:копів зд. 13/IV, 1874. 
Так само П. .Аев ХІІІ. de dignitate Ecclesiarum orienta

lium. Allocut. dd. 28. Febr. 1879, Allocut dd. 13. Dec. 1880, 
Const. Benign. dd. 1. Martii 1883 (Nilles. V. 1), Sedes Aposto
lica de sanctitate et custodia rituum orientaliшn (Nilles V. 11.). 

lV. 

Зміни, що їх в обр.ндах ваших ввеАа Св. АпостоАьска 

СтоАици, кuи місце АИm ва виразве жадане і rорнче 

прошеве ваших Во~адих, піс.4.а відбувших сн попередво 

Соборів провівциоваАьвих, "supplicationibus super hoc 
humiliter porrectis, praeeuntibus semper Synodis proYincialibнs 
- tantummodo ad vota et instantissima petita ех parte Epis
coporum а S. Sede Apostolica instituta fuisse, JІ& читаєко в 

евциuицї П. Бенедикта ХІІІ, Ad futuram rei memoriam, dd. 
19. Julii 1724, ad 1·epellendos abusus, ad conformandos mores 
ас praesertim ad collabentes nonnullos reparandos ritus, caeri
monias, disciplinas - ДАН усувевв вадужить, поправи обичаїв 

а передовсім ДАН направи де.нких упадаючих обрядів, церемо

вПі, порадків: ne rivilus а fonte divisus putrescat, neve ramor 
аЬ arbore recisus arescat - щоби потоqок від жереАа віддї-
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JJ.ений не висох, щоби rаJІузка від дерева відтята не ycoxJia. 
Scal)ellum pedum et exorator indefessus, Leo, Archiepiscopus 
~[etropolitaпus totius Russiae. m. рр. (з Jlисту :митроnоJІита 

дьва Кишки до Сьвят. Отця Бенедикта ХІІІ, перед Собором 

Замосцьким 1720 р.). 

Св. Апосто.аьска Сто.аицл однак звичайно в таких· сJJ.уча

ях не сьпіmить сл - паражена нераз ва закид консерватизму 

супроти позірко поступового, пр. протеставтекого посьпіху. Ко

JІИЖ вже відтак: praeYio maturo exami11e, щось рішить, так 

виразно жадає, щоби Її письма, як ва.аежить увіродостойнені, 
по всій Формі, як вайJJ.еtмьнїйше вистанJlені, бу.dи всїм, Rоку 

треба прого.11оmеві і так само всїми, як вповвї достовірні при

ялті - Yolumus autem, ut praesentium litterarum transumptis 
seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius 11otarii publici 
subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica consti
tutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra exhibea
tut·~ (1uae ipsis praesentibus adl1ibeatur, si forent exhibitae et 
osteпsae ... ас iritum et inane, si secus super his а quoquam 
quaYis auctoritate scienter Yel ignoranter contigerit attentari -
вкінци Св. Ап. СтоJlИЦJІ заборовюе кокувебудь сьвідомо чи ве

сьвідоко варуmувати рішевя Нею в той спосіб затверджені і 

проrоА.оmеві- так як і сама Она не хоче тим усувати аїлких 

постанов АпостоJІьских і якихнебудь противвих постанов, заrадь

них будь частвих Соборів: non obstantibus Apostolicis ас in 
1.1niversalibпs provincialibusqпe et synodalibпs Conciliis editis 
generalibus Yel specialibus constitutionibus et ordinationibus 
ceterisque contrariis quibuscumque. (Benedictus ХІІІ. Ad fu
turam rei momo1·iam, d. 19/VII 17 24.) 

Сьвя·r. О. Пієви ІХ. ва вїчі:и так Ауже не зuежить, ак 

па тік, щоби дисцип.аїва (Аад і порядок, що обов.аз~·ють) східна 

в цї.аій своїй чистотї обовизуваАа і була бережена: Sanctitati 
Suae 11il1il esse potius, qt1am ut disciplina orientalis in sпа pu
ritate Yigeat ас servetur. (Ех litteris S. Congr. de Pt·op. Fide, 
d. d. 28/УІ. 1858). 

ЄсJІиz :в:оJJ.и обряди східні за чиєюнебудь справою зістuи 

змінені, то сего ве калежить вї.Іtоли приписувати С. Апо
сто.Іlьскій СтоJJ.ици: (~uodsi orientales ritus alicuius arbitrio 
aliquando immut.ati fuerint, id nunquam Apostolico huic Sedi 
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est tribuendum- застерігав сн Сьвять. О. Пій ІХ, Конституциєю 
АпостоJІьскою, зд. 6fi. 1862. 

Бо завеїди найпершим старавє:м Cn. Апосто.!ьскої Сто
.аицї бу.ао зберігати всю красу в.аастиву ріжвим обридам і зі 

зrАяду ва їх стариввість гідвим вайбі.llьmої пошани і апробо

вавим в Церкві хатоАицькій, котрої они самою хотьби своєю 

гармовїйною ріжнородностию становллть пайгарпїйшу і першо

рядну прикрасу. 

Fuit }юс semper praeci}Jnuш Apostolicae Sedis studium, 
ut integer serYaretur splendor diversis ritil)us et оЬ eorum 
antifiuitatem summa veneratione colendis et appt·obatis in Ec
clesia catlюlica, cuius cum ipsa conc01·di eoгum varietate pul
clierl·imuш et elegantissimum ornamentum efficiunt. (Litt. S. С. 
de Prop. Fide ad Nuntiuш Apost. Yien. d. d. 2. AJJГ. 1803.) 

Те саме сказав П . .іlев ХІП. в Allocut. d. 2R. ІІ. 1879, 
d. 13/ХІІ. 1880. 

Praesertim in terris Augustissimae Domus Austt·iacae 
di,rersi ritus, ut lege ecclesiastica sunt in sua integt·itate con
servandi, ita et plurimis Decretis Caesareis in iut·ibus suis tuti 
omnino praestantur. (Nilles N., Kalendariuш :Manuale . . 1896. 
Т. І. р. ХХХІІ.) 

ОсобАнво в Kpux наймидостивійшого Дому Австрийського 
ріжві обряди,* JІR заковом церковним мають бути венарушимо 

зберіrаиі, так і дуже :многими декретами цїсарськи:ми в правах 

своїх нвJІяють с.и вповнї забезпеченими - також декретами ц. к. 

~Іінїстерства Віроісповідань і Просьвіти, Мінїстерства Війни, 

1\Ііиїстерства Справ Внутрішних, Справедливости, Смрбу, Пре

зидиї Внешого Суду Краввого у .д.ьвові - о чім** треба би 
писати зп о в осібну книжку! 

Dum in hoc regno catlюlica salYifica religio ех tt·ibus 
ritibus constat, latino, g1·aeco, et armeno-unito, ... cavendum 

* КуревА ОЮ Митр. ОрАинарилту у Львові зд. 22./VII. 1851 опоnіщен('І: 
Das hohe Kriegsministerium ЬаЬе шіt seinen ErШssen vom 23./ІІ. Іtnd 11./111. 
1801, Z. 630 und 1170 die angetragenen griechischen :t'eiertage tшd den an 
diesen Tagen abznhaltcnden offe11tlicJaen Gottesdienst fiir die griecbiscbe :Mauu
яchat·t genehшigt, пnd Z\var: 

Am 1. Jiinner d е 8 а J t е n R і t 118 das Fe!'Jt der Be!i!chneidtшg des Herrn. 
Am fi. Janner des alten Rittis das Fest (ler Erscbeinoвg des Пerrn. 
Ат 2. Februar des alten Ritнs das Fest Maria Reinigung, і. т. д. 

** l'JІ. Harasiewicz, Annales Eccl. Ruth., р. 96(1-983. 
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erit, ne exercitium }юruш trium rituum dominantis religionis 
quoquo modo impediatur aut interrumpatut·. (Josepl1 11. Iн

struct. pro magistr·atibus I'egni Galictae edit. а. 1782.) 
Ко..11.и в тій державі ск.аадае ся едивоспасите.аьва ре

Аїtія ІtSТО.4ИЦЬRа З треХ обр.идів, .4&ТИВЬСКОГО, греЦЬКОГО, і 

вірменьского, .... треба буде стеречп, щоби виконувавє 
тих трех обрядів пануючої ре.аїrії не бу.ао в аиийве

будь спосіб перешкоджене або перерване - в.аже цУсар 

ЙосиФ 11. в НаІвисшіn Інстру.вциї д.ан ур.идів коро.4'1вства Га
Аичини, :виданій в р. 1782. 

Тут падмівити треба, що в кождім разї, що ивьшоrо є: 

АОАати щось до вже іствуючоrо, а що ивьшого: зносити й 

усувати пр. якусь відвічну постанову, а ва її місце завОАИТИ 

иньшу й чужу, без зг.аяду ва :коЖJ.Іивість і спосіб П прикіиеин! 

А лка ве.аика повага й достоїиьство та з другої сто

рови, sк вайбіАьmий .аад і точність в цї.аік урядовім дїАо
водстві і со.4їдне трактоваив справ видні на RОЖАЇК кроці 

3 ТИХ старих ПОЖОВRАИХ ФОJ1ЇJІ.4ЇВ - З ТИХ ВСЇХ ваІбіАЬШОЇ 

уваги й пошани rідвих Папеких постанов і рішень С. Р. Куриї! 

Дійсно, не кажучи вже про вїщо біАьmе - правдиве щаств 

і честь ДАН чо.аовіка бути uевом так поважної і соАЇдної, 

тої Божої івституциї, котрою є ваша єдина, сьвsта, катоJІиць:ка 

і апосто.аьска Церква Христова! 

Тому, о мирі всего міра, б.ааrостонпії сьвнтих, Божіїх 

церивей і совдипевії всіх, Господу покоJІим с.я. 
<у ~ ... ' .J, ~ , !. '- 6 , - • , 'itrwp 'r'lj<; єtр •1v'Jjt; -;cu CiUIJ.Т.~V'tO<; 1.r;~~JJ.ou, ЄuG't~ єt~; -;ea>v cxytwv 

"t:;O 8єо0 txx):f)atwv хсхі ~; 'twv '3tci'l'ttu'l !vwaєw;, tou Kuplou 8є·r,OwfJ.ЄV. 

Ось тіАьхи вповіJІи кенї ті БуААЇ, Ковституциї і Аисти 
Апостодьскої СтоАицї зібрані в ріжвих Bullaria-x і Collectia-x, 
вад котрими переснджував JІ в посАїдиих чаеах цї.аі днї 

й ночі. 

Се пишу тобі . . . щоб ти звав, JІR треба жити в домі 
Божім, котрий есть церква Бога живого, стовn і утверджене 

правди. І. Тим. 3. . . 14. 
Віден·ь, в суботу перед Зелени • ..,и сьвята.ми, m. зв. па.мятну 

або задушну суботу, 1916 р. 
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