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А.ХОМ'ЯКОВ 

- І -

С П О В І д Ь 

Як часто в мені прокидалась 

душа,що у лінощах спала, 

зі всесвітом щиро браталас~, 

про вияв єства свого дбала. 

Як часто горіла стремлінням 

сказать Божу волю землі, 

щоб розум осяяв проміння~ 

безумців,блукаючих в млі. 

Як часто скорбота глибока 

і неміч тужили зі мною. 

Молив,щоб Ти дав їм пророка 

з душею палкою й міцною. 

МолИв - у години північні 

щоб дав йому мови ~огутність, 

щоб правди Твоєї величні 

думки - засівав у майбутність. 

Молив - у сльозах і з журбою -
простертий в пилу пред Тобою! 

"Дай серце і вухо для світу, 

щоб слухав Твого заповіту!" 

Переклав М.Скрипник 



ІГНОТУС (А.С.ХОМ'ЯКОВ) 

--
ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИЯНИНА 

ПРО ЗАХІДНІ ВІРОІСПОВІДАННЯ. 

(3 приводу одного окружного послання 
Пари з ЬІ<ого Архиєпископа.) 

Керована непереможною десницею Божею,кожна епоха в іс

торії людства приносить з со Сою :важливі повча.ння. Длs=r зсіх 

людей є :корисно й благодійно усвідоми_ти їх змисл •• ., 
Які б не були політичні підстави й приводи до боротьби, 

яка тепер струхнула Ев:роп~т, (:{р~ІІ~ська Війна І858 р. М .. С.) 
не можна не помітити,навіть~при на~більш поверхавім спо

стереженні,що на одні~ з воююч1~ сторін стоятD виключно 

народи,я:кі належать_до Православ'я,а на інmій:Рмляне й 

Г7о~єстанти,які заступилися за Ісламізм.Звичайно,та:кий 

розподіл воюючих може бутИ поясненим більш або менш ви

падковими причинами,взаємною ненав~стю племен~сутичкою 

інтересів,розрахунками політики ,або якоюсь протил~жностю 

в суспільних принципех.І,безсумнівно,всі ці причини мають 

великий вплив на сучесні _події;але цілком.певно є і те,що 

релігійна ненависть під'южила це~ роз~рат.Коли б Росіяни 

чи Греки почали обвянува:чу:зат:~r латинствуючі народи за та

кий привод до війни,останні,імовірно,заперечили б його з 

обуренням і назв·али б таке о~винувачення наклепом.Але ,на 

щастя,заперечення в цій справі неможливо.Бо ж пис~менники 

~имського ісповідання самі приписують. собі цей привод до 

війни,вони проголошують його,похваляються ним,вони вважа~ 

ють його вистарчаючим приводом для того,щоб закликати на 

зброю Заходу- благословення Бо:е правди й любови. 

Марія - Домінік - Оrюст Сіб~тр, 3 ласки святого прес':rолу 

апостольського архиєпископ Паризький,~роголошує до Фран

ції,що нвійна,в котру вона ЕС'І·упа~ 3 Росієтс не є війною 

політичною,але війною свя~енною.Не війна держави з держа

вою,Р-ароду з народом,але виключно війна релігійна;що всі 

інл~- причини, які подають уряди, по суті, є не більш як при:

з~дv:а справжня причина цієї війни,причина свята,угодна 

Богові,є необхідність відігнати єресь Фотія,приборкати~ 

знищити її;що така є визнана мета цього нового хрестово

го походу і що така саме була прr~ована мета всіх.попе

редніх хрестових походів ,хоч учасники 5~х і не признавали

ся до цього." 
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Єnискоn Паризький складає таке признання далеко не сам; 

поно було пислоплено багатьома письменник~ми Римського іспо

nідання і nеред ним,і після:нього.Але Марія-Домінік-Огюст 

Сібур більш смілиnий,більш одDертий,більш простий,ніж інші. 

Очепидно,nін жалкує rrpo Грекіn,але щож би Dін міг зробити 
.г.:лн них?Вони послідоDники Фотія і тому не можуть не.зазнати 

с~раждань,коли nони nерешко~хають торжестпу єдности~Йому тро
хи соромно стаnати захисником Туркіn,але ж Турки,напраnду, 

Тільки зачіnка,nимоnка до того.Трсба підігнати єресь Фотія. 

Деnодиться допустити ПротсстєнтіD до лап Римської армії,

nажка необхідність!Але трзб~ nриборкати Фотіян!Доподиться 

дозnолити,щоб поруч прапоріD,пкі блзгослопляn пін,Єпископ 

Паризький,шли D хрестопиИ похіл і прапори,що їх благослоDИD 

для французьких nійськ Алжірський Імам.Сумно ••• але треба пи
нищити Фотіян:nони ж бо є спраnжні тг єдині nороги. 

і ·nо~на любоnи,ніжна душа прелата кориться цьому cynopo-
.J ' • • OUOIJ ЯЗКОDl. •• о 

Такі є слоnа Паризького Архиєпископа й такий їх без6ум

ніnний змисл.Цей спятител~ський голос тільки з більшою пено

стю DИСЛОDИD те,на що пже натякали інші,а сам nін зустрінуп 

численні спіпчупаючі ~ідгуки ••• Та чи багато голосіu підняло
ся з протестом проти ньоrо ~ країнах підпладних Римопі?Якщо 

й nролунали деякі голоси,то nони були так нечисленні й боп

гузлипі,що nони цілкоrито Г)билися ~ загальнім одобренні й 

но:Dчанці.Зрозуміло,rіо сло::;о прелата є тільки ~иро.зом .почуття, . 
більш або менш спільного Римському cniтoni як і цілому с~іту 

з~:.У:ідному. 
присуду 

Не :r.:сажаю себе покликаним ;r:,o т~инесення· моральн1.и гідності 

Паризького Архиєпископ~;м~й обоr~'пзок є DИЯDИТИ ту по~чальну 

науку,яка питікає з його послєннп. 

Поміж за~онами,що керують СDітом розуму,є один,якого Бо

жестDенна,суnора прапда не ~опуск~є жадних ~иняткіп,а саме, 

що зло породжує зло.Кожн~ неззелужена образа,кожна ~ес?ра

Dедли~ість уражає пину~атцп долеко більш,ніж жертпу;ображс

ний· терпить,той,що обр~зи~ - обрQзник - розбещуєтьсп.Обра

ж~ний може простити й часто прощає;образник- ніколи не про

JД::~є·о ~1ого злочин пускає ~ його серці П'1росток нензnисти,нкий 

по6ті~но буде намагатися розnинутисп,якщо ~ся моральна істо

та Dинуnатця сDоєчасно но очиститься nнутрішнім обноnленням. 

Це~ ззкон має ~еличезне зн~ченнп ~ історії. 
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В попередній статті я з'ясував в чому по суті є захід

ний розкол,або,точніш кажучи,західна єресь проти догмату 

церковної єдности.Я ,сказав,що 3ахід,вирішивши догматичне 

питання без співучасти сnоїх східних братів,тим самим,так 

як треба припустити,проrолосив їх більш-менш за недорос~

r<ів,здеградував їх до гелотів по вірі й благодаті,і,через 

~е відлучив їх від Церкви,одним словом вчинив над ними мо

ральне братовбивство~Спадкоємці цього злочину - з немину

чею послідаnностю мусили дійти і до братовбивства фізич-

ного. 

Такий є урок,що виникає з бесіди Прессвященного Паризь

кого Архиєnископа. 

Я досить далекий від тоrо,щоб обвинувачувати всіх чле

нів Римського іспоnідання D такому гострому озлобленні,а 

щ~ дальте є від того,щоб робити подібні закиди Протестан

тзм.У останніх ненависть перетворилася в презирство,чуття 

: з -=ш ~~:)ОDожерне ,хоч все ж таки воро~е і здібне розпалюnа

т· .. :ся ,'~О лютості. пр~айменшій боротьбі чи суперництві з тим, 
-· 

~ого презирають.Але я тверджу,що в людей західних іспові

дань,у кожноrо.на дні душі лежить глибока неприязнь до 

Східної Церкви. 

Таке є свідчення істор1У,такий є сенс сучасних полеміч

них тnорів,які видають духаnні особи Латинського nіроіспо

Dідання:така є причина мо~чанки Европи,що читає .ці·тnори і 

не обурюються їх варDарстDом,так~й є,нарешті,наслідок того 

закону,про який я згадупаn nropi.Toмy то кожна людина,яка 

~юбить істину,зобов'язана дослідити своє серце і вирnати з 

J~oro цей паросток ненависти:інакше nона не буде nетані 

2багнути істину.Нехай же паnчається й страхається Dона, 

спостерігаючи жахливий розnиток,до якого дійшло це_почуття 

ненависти n душі Марії~домініка-Оrюста Сібура,Архиєпис~опа 
Паризького,з ласки святого апостольського престолу. 

Коли б поважно занятися подібними міркуваннями,вони мог

ли б,без сумніву,вияnити добродійний вплив на політичні по

дії;а~е я не маю. наміру займатися політичними спраnами.Як 

не велика важливість їх,nона,в кожнім разі,має тільки від

носне й тимчасове значення.Питання,про яке я міркую - є 

до.леко вищого значення: воно торкається одкровення безу

г,;оL:ної істини на аемлі та обіймає всю суцільність духових 

інтересів людстnа.Моєю метою є - шляхом вияснення .наших 

поглядів на блуди дnох іспоnідань,які творять західн~й 

розкол,з'ясуnати людям Заходу справжню істоту Церкви,а 
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для тоrо мені спочатку треба було вказати на моральну пе

решкоду, n наслідок якої голосові істини важко з~айти собі 
душі,які є неупереджені та здібні зрозуміти йоrо.Поки лю

дина не nикине із cnoro серця rіркости прихованої неприяз
ні,око духоnе не побачиrь,ухо не почує і розум не є nетані 

робити праnдивий присуд.В усякому разі,nарто спробуnати 

м~ральне зусилля,коли йоrо ціль - nикорінити в собі почут

тя неспраnедлиnоrо озЛDблент:я; є коли n нагороду за це може 
бути дароnано пізнання Божест:сеної істини, то-ді~ чи не є та

ка спроба обоn'язковою? 

3рештою,не наближаючись ще до істоти релігіМного питан

ня,я nnажаю потрібним сказnти,що крім зазначеної згорі пе

решкоди,а саме - nорожого настрою серця - є інша,далеко 

більш nаж~ша,в наслідок якої зрозуміння Церкnи.стає майже 

неможлиnим як для Латинян,так і для Протестантів. 

r~.-~ною було сказано, що D перші столі тт я, до самої епохи ве

ликого розколу Заходу,пізнання божестnених істин nважалося 

невід'ємним праnом соборної,nсецілої Церкnи,об'єднаної ду

хом любоnи.Це nчення,захоnане до наших дніD,було востаннє 

проголошено до загальноrо підом~ n окружнім посланні nід 
б-го траnня І848-го року зз одностайною згодою Патріархів 

і всіх християн Сходу. Всупереч церкоnному преданню,3ахід, 

D дев'ятому віці привласнив собі праnо зміняти nселенський 

симnол віри без участи сnоїх східних братів,і робить це n 
той самий час,коли східні християне даn~~и йому сnідоцтnо 

своєї братерської поnаrи,предстаnляючи на його одоб~ення 

постанови Нікейськоrо собору.Яки:й логічний rзиснонок паnстає 

з конечностю внаслідок посяrання Заходу? Як тільки логічна 

ocнons знання,яке було nислоплено Dикладом симnолу,nідок

ремилось nід моральної оснсnи любоDи,що nияnляється n одно
душності Церкnи,поnстало через те n дійсності протестантсь
ке безвладдя - анархія D rалузі nіри.Таке саме праnо,яке по 

nідйошенню до цілої Церкnи присnоїn собі західний патріар

хnт,могла привласнити собі,по nідношенню до цього патріар

ХЗіГ;у кожна єпархія,кожна парафія могла застеріrти собі теж 

саме праnо по nідношенню до єпархії,кожна окрема особа -
по nідношенню до всіх інших.Цього наслідку не можна позба

витися жадним софізмом.Або ж : іст~на дана єдності· ncix та 
їхній взаємній любові n Ісусі Христі,або nона дається кож
ній особі окремо nзятій,бєз жадного nідношення до. інших. 

Щоб уникнути цього останнього DИC!IOJJKY тг с:-rричиненої ним 
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анархіі,треба було замість морального закону,який занадто 

обмежуnаn молодечу rорд~ню Німецько-Римських народіn,поста

~ити якийсь но:сий закон,пнутрішній або зоnнішній,такий за

І{ОН, І<отрий би надаnаn приписам західно-церкоnного суспіль-

безперечної обоn'нзкоnости,або,принаймн~,-нада-

LaD їм хоч nигляд такої обоn'язкоnости.Потреба такого за-
. . ' 

кону постуnоnо стnорила уяплення про папську неnомильність. 

Нипра~ду,першенстDо пап n порядкоnі суду й адміністрації 
(само по собі не nитримуюче поnажної критики) хоч би Dоно 

і було застосоnана n наvширmому розумінні,не могло служ~

ти nипраnданням розколу,ані D наr;чанні,ані n: діяльності. 
Так само не могла служити Lипраuданням і умоnна непомиль

ність паnи (тоб то така,яка обумоnлюється згодою всієї Цер

кnи з опреділенням п~пи),-бо ж ноnе догматичне опреділення 

r5уло nключено до nселенського симполу без сnіnучасти схід-
- . -

ти:: П9-Тріс,з.рхіn і,напіть,ніхто з нщс не_ буп про те· поnідом

леним.Щоб не залишитися n очах Церкnи розколом,або не nи
праnдати заздалегідь сnоїr-л прикладом Протестанське ~nаnілля, 

Романізм бyJJ примупц~ний надати Римському єпископоnі непо

мильність безумоnну. 

Цьому неминучому нзслідкоLі підкорилися нарешті досить 

численні латинствуючі і мусили б,D дійсності,підкоритися 

Lсі.Однак,безумопна непомильність папи ge була nіднесена 

ro степені безперечного догмату.(Тільки на першім Ватикзн
ські~ Соборі D році І873 це~ догмат бу:с офіційно признаний, 

:.Lp~~ '--:ом;у зна. чна частина католикіu не пИ знала його і як 

"сто.рі католики" ст:сорили окрему Церкnу,незалежну під ·не

помильного папи Римського.Примітка М.С.) 

3 другого боку,згідно з признанням сам~ Латинян;п пер

ші часи Церкnи ніхто нічого не знаn про папську ·непомиль

ність.1і nідкидали прилюдно отці nерших nікіn.(докази~во

ри сп.Іпполита і осуд,nисло~лений :сселенсьнимбобором суп
ро~и пам'яти паnи Онорія за його погрішення ~ догматі.На 

непомильність папи не покликалися Латиняне ані D перDісних 

ст~ о їх суnеречках з Греками , ані n наступних дискусіях. 
Оче:сидно,папська н~помильність є ніщо інше як умопний 

принцип,допущений з.аднім числом після акту розкоЛу і з не

обхідности,щоб nипрапдати неза~онний nчинок,який попередиu 

nинахід папеької непомильности. 

Отже,у Римляна нема іншоУ підст~nи для cnoro розколу, 
крім принципу непомильности,умоnність якого nін сам підчуnає 
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3 другого ж боку,Протестанстnо,nиходячи з того заложен

ня,що Захід користуnаnся. законн~м правом,зміняючи символ, 

прийш~~ до nисновку,що подібно як ~вхідний патріархат і 

кожна краУна,кожна церкопна область,нарешті кожна окрема 

особа має таке ж саме право nідділитися nід цілоУ Церкnи і 

стnориrи собі симnол nіри або nіруnання згідно зі сnоїм 

смаком.Такий висновок буп тиu біл~ш неминучим,~о Протестан

стnо загубило nci спомини про ту моральну,nзаємну залежн~ 
ість одної nід другої~в котрій знаходилися окремі області 

п~рnісноУ Церкви,і n той же самий час не могло nnажати се
бе зв'язаНИМ ТИМ УМОDНИМ ПрИНЦИПОМ (неПОМИЛЬНОСТИ М.С.), 

який Рим іноді nжива:с як аргумент,не насмілюючись,однак, 

ані разу піднести його до догмату.В той спосіб~Протестан

тстnо ,позбаnлене підпори предання та моральної опіки Цер

к~и над собою,яка перетворилася для нього в цілковиту аб

стракцію,мимоnолі мусидо залишитися при одній біблії,як 

єд~нім духовім проводі.Але сама біблія,як nірно зауnажиn 

один з найбільш видатних протестантських письменникіn,не 

має визначених меж.Вона не те саме,що речі безпосередньої 

т:сорчости Божої D природі.Яка б велика не була участЬ Духу 

Божого n книзі священного писання,ця книга,все ж є твором 

людським,принаймні,щодо зо:снішності.Бе~ канону,біблія не 

існує,а поза Церкnою - нема канону.Коли Церква не посідає, 

:ссупереч своїй істоті,нспомильного пізнання істини,то кожна 

чзстина бібліУ D такій самій степені може підлягати сумні

~ові,як і послання,що їх запідозрів Лютер,і тоді вся ~іблія 

є не більш як збірник сумнівного змісту,не маючий означених 

меж,авторитет якого люди :сизнають тільки тому,що не знають: 

як обійтися без нього. 

Отже,сі піру:сання Прот~стантіn тримаються на речі,цілко

Dито умовній. 

Але умовне віруnання_ є HG більш як приховане не:сірстnо. 

Воно кладе сnій nідбиток на душу людини,прищеплює їй особ

ли~ого роду зnички і :сідбирає,наnіть,у неї здібність розу

:rіrи: що є спра:сжня :сіра. Зnідси :сиходить, що східні християне 

дг.~емно :ситра чають сили, заперечуючи західні nі:r:ування ,як 

безумовну :сіру ( 11 фуа абсолют");nсі їхні nдари не потрапля
ю~ь D ціль,бо :сиходять з помилкового заложення.З другог6 

боку Захід не петані зрозуміти ди:сної для нього суnерости 

Церкnи і коли її предетаnники зая:сляють,що не можна задо

:сольнитися умоnним nірупанням,в потрібна :сіра безумо~на, 

та nіра,про котру Захід,тп.к мсDити,загуби:с nам'ять,nони 
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мимополі запідозріпають щирість Ухніхозаяn. 

Східні Християне надаремно припускають у сnоїх західних 

братах дійсну добросумлінність у Dірі;тоді як ті не мають, 

на3іть nретензії на неУ.Ззхідні ж,наnпаки,припускають брак 

доброго сумління у східних,тоді як nони такої nини на мають. 

Інакше не може й бути.В цьому полягає друга перешкода,про 

яку я мусип гаnорити і nнаслідок якої зрозуміння Церкпи, 

нк для Латинян,так і для Протестантіn стає майж~ неможлиnим. 

1м деnодиться зрозуміти не той чи і~ший член nіри; ні,але 

перш за псе - доnустити саму можли~ість безумопноУ піри; 

а nони,протягом багатьох століть,задоnольнялися умоnним 

піруnанням,не nизно.ючи мажлиnости іншого.( 11 Ля фуа дю шар...:. 

бонньєр" - піра поnна,без сумніnіn - є nиключно nластиDостю 

неукіD.Така піро дається тільки тому,що неук (непіглас) 

не здог~дується,що жиnе у nіруnаяні умоnнім~В цьому одному 

слопі: 11 nipa. nугляра 11 міститься поnна спог.ідь не11ірстnа. 

Гr.:-1t·;~i Tr<a Хом' якоDа). 

і;оротьбо. істини з блудом,яких би проблем пона не торка

лuся,запжди попна труднощіп,хоч остаточна перемога істини 

безсумніпна.Але ця боротьба стає багато разіn пажчею,коли 

проти істини є nороже настроєні н~ тільки розум,але також 

і nоля,і пристрасті ••. 
Витії (красномоnці),мудреці,дослідники закону Господньо

го і пропоDідники Його nчення часто гаnорили про закон лю-
0 о 

бо:си,але ніхто не гаnориnи про силу любоnи.Народи чули про-

попідь про любоп,як обоn'язок,8ле nони забули про любоп,~к 

про Божестпенний дар,що забезпечує о людям пізнання істини. 

'1ого не пізнала мудрість 3аходу,тому паnчає УУ юродстьо 

~;xor.,y ••• 

Є суттєnа різниця поміж ідеєю Цсркnи,що пизнає ·себе op-
·:t 

ганічною єдностю,жиDа оснопа якоr є Божсстnенна благодать 

nзаємної любоnи і поміж ідеєю зсхідних суспільстп,єдність 

яких є цілко:сито умоnна ••• бо ж Латинянин думає про таку 

єдність ЦеркDи,при якій не залишається nолі християнино~і, 

а Протестант тримається такоr nол~,при якій цілкоnито зни

кає єдність Церкпи.Ми ж іспоnідуємо Церкnу єдину і nільну. 

(Єдність,як її розуміють Латиняне,є Церкоn без християнина; 

7о·оля ,яr-< її розуміють Протестанти є християнин без Церкnи. 

їТ • V ' ) 1QИMlTKa АОМ ЯКОDВ • 

На 3аході,на місце любоnи етап утілітарізм,а на місце 

братерстnа- асоціяція.(rрупи людей зі спільними інтересами 

примітка м.с.) 
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Людина оnинилася nідкиненою D тісні межі сnого окремо

особистого існуnання і nіДокремленою nід усіх споїх бр~тіD. 

Скажу більш,Dона станула Dідлученою nід самого Бога. 

Вічна позnа,nічний розгляд протилежних праD перед духоnими 

юрисконсультами й суддями паnеького Риму - ось якого роду 

nзаємоnідносини булИ заrедені замість nстаноDленої · прихо
дом Уристопим nнутрішньої єдности nоміж Тnорцем і тnорін

ням.ОзброїDmись розрахункоnою книrою,складеною по приписам 

подnійної бухгалтерії,з дебетом у Dиrляді гріха та креди

ТОl\". ;;·- :r.игляді добрих діл, скріплених, що прапда, жертnою Спа

еителя,людина починає судаnий процес з Богом,і n Римському 
казуїсті знаходить собі прихильного суддю.Перед ним nін не 

програє позпи .. сnоєї.Аби лише зоста~аnся громадянином цер
коnної держаnи і слухняним рабом сnо їх командиріn, nін ,'за 

досить поміркоnаний nнесок добрих діл і добрих помисліn, 

попаде D акціонери раю ••. 
Нехай пробачать мені жорстокість моєї іронії •.. Хіба ж 

може син Церкпи nдержатися nід обурення,бачучи,як апостоль

ське nчення так грунтоDно uикриnлюється і принижується?В 

що напраnду обернулося християнстnо?Де Бог,який ціпкоnито 

дарує себе людині?Де людина,неспроможна принести щось інше 

nід себе крім гото~ности приняти Божестnенну благодійність? 

Західний розкол,зруйнуDзnши органічну єдність зсмноr 

Церкnи та єдину її підстаnу.- моральни~ закон nзаємноr лю

боnи - зруйнуnаn ти~ самим органічну єдність і Церкnи неnи

димої,роз'єднаnши людину під її брзтіn,nід його Спасителя . 
і Бога і тим знищиn праnдиnє об'єднання n спільн1и м6литnіо 
Моральний злочин,який nідібраn nід Церкпи її єдину розумну 

підстаnу,одночасно nикриnиD nсю духоnу істоту християнстnа. 

Для Римлян~на й для Протестанта загубили сnій глибокий змисл 

т~ічстпа.Людська душе:обдароnана здібностю розрізняти не

сnідомим почуттям .nce прекрасне,істинне й сnяте,а на пре

тензії наnчань, D яких нема ані глибини, ані ·nіри спраnжньої, 

ні органічного принципу - народи nідпаnідають підсnідомим 

скепти~•змом. 

Остаточна nspeмoгD ралігійного скептицизму ще не наста

л~але DЖе сьогодні можна стnердити про псю західну Е~р~пу, 
що у неї нема жадноr піри ••• ,~той час як окремі ·о6оби за
доnольняються тим,що Німці так.Dірно назnали релігійностю. 

Латинська ідея релігіr перемогла християнську ідею nіри. 

Угоди з громадськими інтср~сами,угоди з урядами,уrоди з 

~зродами,угоди в мистецтnом,персмир'я - наслідки птоми,за

~лики ни порозуміння тз спільну діяльність,- nизнання без-
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надійности,nсе це прискорює зєнепад західних піроіспопідань. 

І релігійний макієnелізм,і хитка релігійність окремих осіб 

бачуть перед собою :с недалекім майбутні~агрозли:сс обличчя 

торжест~уючого безnір'я ••• Воно так с:сідомо споєї сили і так 

т~ердо. переконано D с:соїй переrv1озі, що поnадиться з ХRИсти

янст~ом поблажли:со ••• в передчутті шnидкої смерти nід зне
е:~л~~ння (:сиснаження), західне християнстDо перестає дке ляка

'І'ІІСЯ снерти r:салто:сної. 

А ~ее це через те,що :соно :счинило самgгубстnо;через те, 

що перестало бути християнст:сом,разом з тим,як перестало 

бути Церк:сою,що прийняло смерть D сDоє лоно,разом з тим,як 

:сирішило замкнутися Ij мертпій літері,через те,що зас--удило 

себе на смерть,разом з т~м,як задумало станути релігійною 

монархією,а не жи:сим орrзнізмом,черGз те,нарешті,що жити 

й nротиетаnитися nпли:иа~л століть .. .і людських думок може тіль
І'~И істинно ж~:се, тоб то тільки то, що має n собі непорJтшні 
ОСНОDИ ЖИТТЯ ••• 

Бог даn першам nікам сіlіту лредання про єдиного Бога і 

по:сну полю розуміння й пошани -Боrа;але nоля nияnилася без

сильною пиканати це непо:сне одкро~ення ••• 
В час,І]Ризначений Його прєп.1ул;ростю,Боr nідкриn Себе n 

улюбленіцСині Сnоїм,n Сло:сі Божім,що стало людиною.Він nи-
." 

я:сиn Себе u усій досконалості с~оєї моральної істоти, D 

усій безмежності С:соєї любо~и,і людині була поnернена її 

Dоля,для тоrо,щоб nона - r гідний спосіб - змогла приняти 

це по~не одкро:сення. 

Підзаконне не:сільництnо було скасоnано.Господь,nіддаля-. 

пч··т Р ;_;r: І~ селенної С:сою nидиму присутність ,доручиn зберіган

ЕЯ" ::::;іри й переказу CJJoro :счення не окремим особам, сnоїм уч

нп~,але церх:сі учні:с,:сільно об'єднаній спятою си~ою nзаєм-
·~ 

ної любоnи,і ця земна ЦеркDа n сnоїй суцільності,а ~е осо-
би, Які тимчассnо складають її, була г. день п' ятидесятниці 

просла:слена nидимими: дарами Духу Божого.Від цієї Церкпи,і 

nиключно nід неї,і одержує кожне іспо:сідання nіри,кожне 

передане :счення,с:сою обоn'язкопість,або точніш,доказ сDоєї 

істини ••• 

Господь не залишиD нам ні фотогрзфії сnоєї,ані стеноrра

фоDаних промоп сnоїх.Отжс,Він тоrо не хотіп ••• Благослоnімо 
:-н~~ IJCe це Господо і мудрість, котрою Він натхнуn СDою Цер

~\.-_у: бо літера мертDить і тіль:ки дух є ЖИDОТDорним. 

Історія ЦеркDи, ті розумо~зі й моральні дріжжі, яким 3ахід 



заnдячує nсе,що є у нього ~елике й слапне,nерестала бути 

зрозумілою для розколу, з того часу ,як пін nідкинуn її. nід

стаDу.Вона біля нас,·і тільки при нас одних - ця історія, 

суnора,як наука 1J логічн±м сnоїм роз1Jиткопі,сnоnнена поезії, 
як гімни перших nікіD,істотно підмінна nід усіх інших опи

сів людського буття і безмежно піднес~н!а над усіма їхніми 

матері~льними й політичними 1'урботами~~. 
Тепер я показаn спраnжній,nнутрішній стаЕ обох галузей 

розкслу.Іхня спільна підстапа є раціоналізм.Вся надбудоnа 

~. умоnна і D ріпній стеnені страждає під браку nеличі,гар

монії та пнутрішнього зп'язку.Молитnа,зубожіла й позбаnле

на псього спого значення,таїнстnа незрозумілі й пикриплені, 

історія зnедена до нікчемности,або поnернута D постійне 

безглуздя- ось усе,що можуть абидnа Протестантизм:И.(Рим

ський і Німецький) протистаDити аналітичній праці людської 

думки.Надзремно пони мають страх,Що їх заб'є неР>ір'я.Щоб 

бути nбитим,треба бути жиnою істстою;Dони ж,не диnлячись 

на сnою метушню і уяnну боротьбу,носять uже смерть D самих 

собі:.неnір'ю залишилося тільки прибрати труnи й підмести 

арену. 

І це є спрапедлиnа кара смерти з~ злочин,заподіян~й За

ходом проти сnятоrо закону християнського братерстnа. 

~еліrійна думка ncьoro сnіту є тепер біля нас ••• Ані 
неnиразні марення індиnідуальної реліrійности,ані макіє

пельські nикрутаси держа.~) НИХ pe;tiriй, о. ні nитонченість со

фізміn, ані пристрасні зусилля пропоnіді блаrодійно-не·nіглас

ної і непримирене ненеnисть,якd переходить nід перших спроб 

морального братоnбипстпа до бажання брєтоnбиnстnа фізи~ноrо, 

c~o~ou - ніщо не Dиpne людстDа,ні слоrо з його спокусами, 

ні зброя,з її моrутностю,ніщо не пирnе людстn~ з рук Того, 

Хто за нього прийняn смерть і :даЬ йому запоnіт,даD йому 

єдину nipy - nipy любо nи. 3]_jичайно, J~ усі nіки будуть знахо
дитьсrr люди зніnечені,які не захочуть уnірупати;але не бу

де тоrо,що чесні й добрі душі не зможуть уnіруnGти.Вся май

бутність D Церкnі. 

' • 0 •••••••••••••••••••••••ооеоооеоооооо•••••••••оооооее••• 

Вже бarCt то кроnи пролито на Сході. ( писо.но. під час Крим
ської пійни м.с.),а краn роз'ятрює нснаnисть.Я,однак,маю 

TGK писоке поняття про моральну гідність душі людської,що 

сподіпnюся і n сучасній хпилині,що поміж nами ,читачі й. 

брати,знайдуться люди здібні ~ислуха.ти мене безстороонє. 
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Не диплячись на пеличезну політичну агітацію,на ссціяль

ні запорушення,які далеко ще не досягнули сnого к.інця,на 

криDаDі nійни та на позірну ніби то пєрепагу матеріяльних 

:ї_нтсресіD, наш nік є часом думки, і через цю саме nричину, 

;іе;му. призначено мати nеликий r.плиІJ но майбутн:з_сть людстnо... 

3Dичайно,сусnільні nристрасті можуть каламутити ясність 

думки,брутальний І'~алт може тимчс.сопо пригнітити її,але 

пристрасті гублять сnою гостроту і птихомирюються,бруталь

ний rпо..лт заломлюється,або ~томл~ється,а думка пережи~ає 

Ух і продоnжує сnоє безуп~нзо діло:бо nона є nід Бога ••• 
Християнська мораль нє.може LDажзти за пережиток·пчення, 

яке служить їй як джерело.llозбаnлена цього джерела,nона, 

природно,пичерпується.Моральні r.имоrи неопраnдані доктри

~тс:r' с.І-:оро гублять сnою обоn' язко:оу силу і перетnорюються 

·- JЧ~~ людей у ~ияnи непослідоnного спаnілля;що npanдa, 

з~ичка деякий час ще жипс поруч них,але згодом nигода й 

пристрасть підкидають Ух остаточно. 

А n тому саме й міститься суттєnа небезпека,загрожуюча 
сучасній епосі,що думка на 3аході спраnді обігнала релігію, 

закинупши їй раціоналізм і непослідопність.А релігія обіг

нана є релігією засудж.зною. 

Отже,спрапа йде про порятунок ІJсього,що є у пас прекрас

ного,доброго,nеличноrо й слаnного,про порятунок Dашої май

nутности розумопої та моральної;бо ж n цю хnилину,п~~але
~ите до християнстnа більш серцем,ніж nірою,а так не може 

до~го триnати ••• 
Засудити злочин,заподіяниИ блудом nаших батькіn проти 

неnинних братіп - ось єдина передумопа,здібна поnернути 

nам Божестnанну істину й nрятуІJати nід неминучого розкладу 

r.ce nаше духоnе життя.Підкор±тьс~ їй і nи одержите прапо, 
яке дає Церкnа споїм чадам: ~tі8~~Ж~імо один одноrо,щоб' 
єдиномислієм споnідати Отця і Сина і Сr.ятоrо Духа. 11 
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дЕКІЛЬКА СЛІВ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИЯНИНА 

ПРО 3~~ІДНІ ВІРОІСПОВІДАННЯ. 

Коли кидають наклепи на цілу країну,при:сатні особи,rро

мадяне цієї країни,мають безсумніпне праnо обороняти її, 

але так само nони мають прапо й зустрінути наклеnи моnчан

кою,залишаючи часоnі,або урядоnі пипраnдати їхню батькіп

щину. 

Інша сnрапа,коли йд~ про галузь nіри або Церкnи.Як од

ІфоDення Божестnенної істини на землі,призначена,По самій 
СDОЇЙ істоті,станути загальною батькіnщиною для ncix людей, 
Перк:са жадному зі сnоїх дітей не доз~оляє моDчанки супроти 

~~~роnаних nроти неї наклепіD,які сnричиняються до nикриn

~~-~НІНІ її доrматіn,її nідстаD. 

Терен держапи - земля й матеріяльний спіт;її зброя ~ 

меч речоnий.Єдина царина (гзлузь,лілянка)Церкпи - душа; 

єдиний меч, котрого :сон а ~.1ожс~ :J):СИ'НЗ. ти і котрого nоро+и її 

з деякии успіхом можуть по~ертати проти неї,є слоnо.Тому 

то,кожний з члені:с ЦеркLи ас тільки може по прапу,а.:це є 

зобоп'язаний підпопідати н~ наклопи,які nона зазнає ••• 
3 огляду на це,я беруся за nеро,щоб nідпаnісти ч~козем

ним читачам і чужою для мене моnою на неспраnедлипі обпину

-~~~а~з~,яиі скероuані проти Вселенської і Праnослаnної Цер

_;п.~l\ос дати мажлиnість читачом зрозумі~и нашу nipy й логіч
ність ЇЇ uнутріШНЬОГО ЖИТТя,мені буде необхідно,до П8DНОЇ 

міри,показати їм D якому спітлі nредстаDляються нам спрапи, 

про які змагаються nоміж собою Рим і різні Німецькі nіро

іспоDідення. 

Г.Лоренсі n сnоїй брОШ)~і закидає ЦеркDі дnа істотні об
nинупачення.Перше поляrGє ~ тім,но.че б то пона nизнає над 

собою голоnуnання сnітської nлади;на цій підетаnі перепо

_,~и:ться поріnняння поміж Римським nіроісnо~іданням і Праnо

~л~nною Церкрою,поріnняння,що,зnичайно,поnертаються не на 

~::ошу користь. 11 Папа" - каже аnтор - 11 є дійсно nолодар сnіт

~І<..:ий, але .не тому, що :JJiн є пгр::JОС:!Jященик, а nаш nладика є 

перDосnящоник через те,що nін є Dолодар сnітський.По чийому 

ж боці істина?~ •• 
На перше обnинуnачення Г.Лорснсі я nідпоnім n коротких 

слоnах:Dоно ніщо інше,як непрапда;жадного галоnи Церкnи,ні 

духоzJого,ні сnітського ни Н(; J.Jизнаєм.Христос є її голоnою 

і іншого nона не знсє. 
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Голоnа Церкnи!Але дозnальто запитати,хоч no ім~я здоро

~ого глузду,якої ж саме Церкпи?Непже Церкnи Праnослаnної, 

якоі ми є тільки частиною?В такім разі,імператор Російський 

Gy~ би голоnою Церкоп,кероnаних ПатріархамиіЦеркnи кероnа

ною Грецьким синодом і Праnослаnних Церкоп n межах Аnстрії? 
Такої нісенітниці не допустить,2nичайно,і найбільш скрайне 

неnіrластnо.Чи не голоnа Dін тільки одної Руської Церкnи? 

Але Руська Церкnа не тnорить сама окремоі Церкnи;пона не 

більш,як одна з єпархій Церкnи Вселенської.Отже,треба при

пустити,що імператоропі НQдається титул;пластипо кажучи, 

єпархіяльного голоnи,підпорядкоDаного юрисдикції загально

церкоDних соборіn.Тут нема середини.Хто неодмінно хоче на

г'я~~ти нам n особі нашого государя nидимого галоnу Церкnи, 

тuh н~мину~е мусить робити nибір поміж дпома абсурдами. 

9nітський голоnа Церкnи!Алс чи має цей голопа прапо сnя

щенстnа?МаЄ nін претензії,не кажу nже про непомилність,(хоч 

і nона складає характерну ознаку голоnуnання D Церкnі ) але 

хоч би будь-який аnторитет n питаннях Dіроnчення?Принаймні, 

чи має nін праnо nирішуnати,п силу DЛастиnого його сану при

пілею,питання загально-церкоnного благочинстnа?Якщо на жад

не з цих питань не можна дати задоnольняючоі nідпоnіді,то 

треба тільки диnуnатися паnній nідсутності розсудлиnости, :о 

брак якоі дозnолиn письмениикоnі кинути на нас так безпід

с":'аnне обnинуnачення,а до того ж так смілиnо;;. БіЛьш як 

.~~иDЕ:И:М є і· те загальне неуцтnо, що допустило це. обn_инуnа

чення, не nисміяnши його, так я: І~ nо но заслугоnує... Титул 

галоnи Церкnи означає проnідн:ика народу n спраnах церкоn
них:іншого розуміння пін ~ дійсності не має і не може мати. 

Ми не nnажаємо його за nішуна,якого поступуnання керується 

незримою силою,так як уяпляють собі Латинці єпископа Рим

ського.Іншого тлумачення Церкnа не дозnоляє ••• 
Не так легко заnеречити друге обnинуnачення Церкnи,зроб

ленс Г.Лоренсі,бо nоно побудеnана не.на факті,а на припу

rдєг -~j_ пеDного напряму n нашій Церкnі .Нас обnинуnачують р 
:1 ::..:.:ллі до Протестантизму ••• 3. я ко і причини Протестанстnо, 
одірnаnши у Папізму полоnину,або трохи не полсnину його 

послідоnникіn,заnмерло на межах сnіту Праnослаnного?Не 

можна пояснити цього факту племінними особлиnостями;бо ж 

Кnльnінізм досяr значної могутности D Чехії,п Польщі,n 

.Литпі,n Угорщині і раптом спиниDся не перед іншим hлеменем, 

а перед іншою nірою.Над цим питанням nарто було б мисли

телям поміркупати. 
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Припущення про стремління Церкnи до Прот~станстnа може 

u.)"'·rи ~осліджено тільки розгл~дом її підстав.Але ,перш ніж я 

розпочну розгляд nнутрішньої логіки Прапославного nіроnчен

ня і доnім ПОDНУ несумісніс~Ь ЇЇ З обnинуnаченням Г.ЛО-

_.ренсі,а до нього і безліку письмениикіn одної з ним nіри, 

nnажаю не зайnим розглянути пе~ниИ історичний факт. 

Західний розкол (читачі дозполять мені nжити цього nира

зу,бо іншого моє сумління не дозполяє) має за собою більш 

як тисячелітнє існупання,приймаючи за початок його спра:р

жнє,хоч ще остаточно й не заяnлене nідокремлення Заходу. 
t• 

Чому ж, з того часу,Цер~оn кероnана Патріархеми не породи·ха 

с~оr,),доморослого Протестантизму?Чому,принаймні,не nияnила 

~она до цього часу рішучого потягу до реформи,будь-якої? 

ЛедІJе проминули три століття,як nже предтечі Лютера й Каль

nіна nиступили наперед,з піднесеним чолом,самоnпеnненою 

мопою,пепними принципами й усталеним nченням ••• Я гоІJорю про 
Окгама і Віклефа або про безсмертного Гуса ••• Вони були D 

посіданні nсієї сучасної науки і могли сміло розпочинати 

дискусії з усіма бо гослеnськими засобами Риму ,не бо:іОчись 

жадних поразок,крім,розуміється,тих,котрі пони могли заз

?ати під сnітської плади.Я гапорю про л~дей,які,Dмираючи 

1:с ripme християн перших nікіn,з Dисоти переможних хрестіn, 
~uе~тали до сnоїх катіD сдоnа переснкнуті сnятою і ніжною 

л:юбоn'ю: 11 Санкта сі~п:Ліціто.с" Сеnята простота) і тим самим 

проголошупали,що Н§ D неуцт~і r-они шукали для себе знарядь 

;успіху і не на ньому спор;уджуr~али будинок спо єї· піри.Як же 

то могло статися,що Схід,при припущ3нім стремлінні до Про

тсстантизму,не породи:rз ані подібних людей~ані подібних ре

лігійних рухіп?Чи не мо~на це панснити нещо.слиnою долею 

Східної Імперії?Якщо не помиляюся,таке пояснення було nже 

запропоноnано,Гр.де Местром;але nоно,зnичайно,нікого не за

~~"--ольняє, за nинятком хіба найбільш поnерхоnих уміп. 

Візантійська Імперія і після часіn Папи Миколи І зазнала 

досить ясних і слапних епох;Dистарчає nказати на цілий ряд 

перемог,одержаних над Сарзцинами,перед якими D ті часи трем

тіла Еnро~з.До того ж,приДсякім розумінні сенсу характеру 

Грекіп,не можна й припустити,щоб політика могла коли-небудь 

nідхилити їх nід питань nіри.Не пояснять хіба nідсутністі 

Протестанського стремління неуцтDом Схо"ду?Але й після де

n'ятого Dіку Гр~ція дала силу Dеликих ~чених,rлибокодумних _ 
філософіn і бorocлoDin; Захід зnnдячує їм багато і,здається, 
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1·rіг би пам'ятати про них.А потім,ця Руська держапа,n посту

поnім її зростанні,зпичайно,япляла собою досить простору 

для ноnих nчень.Хіба можна припустити D ній байдужість до 

Dіри?У нас релігійний інт~р~с перепажає над усім ••• Отже, 
• обпинуnачення п стремлінні до ~ротестантизму рішуче запе-

речують факти історії,але.це Щб заnсім не доnодить немож

лиnости факту D майбутнім.llіоб Переконатися n цім остаточно 
і nіднести історичну імопірність до ступені логічної пеnно

сти,треба допести неможлиnість Протестантиаму n ЦеркDі Схо
д'т з самого релігійного принципу. 

·~о такс Протестанстпо?Скажуть ,що особлиDість його поля

rає D самому акті протесту зголошеного п спраnі nіри.Але, 

якщо це так,то Протестантами були б і апостоли,і мученики, 

які протестували проти блудіn Юдаїзму,і проти брехні ідоло

поклонстnа.Всі отці Церкnи були б Протостантами,бо і nони 

nротестуDали проти єгесей;ціла Церква була б nостійно D 

Протестанстпі,бо ж і nона постійно~D· усі піки протестує 

проти блудіn кожного століття.Ясно,що слоnо Протестант не 

опреділює нічого.Чи не полягає суть WротестанстDа D сnобо

ді досліду?Але апостоли дозполяли пільний дослід,напіть, 

~пажали йего обоn'язкоnим;але спяті отці,nільним дослідом 

Jах~щали істини nіри. 

Протестанстnо ознгчає: Dиrrnля'rи сумніпи JJ існуючім дог

маті;інакше кажучи:заперечення доrмату,як жипого предання, 

(переказу),коротко кажучи,заперечення Ц~ркпи. 

Тепер запитую кожну доброзичл~пу людину:чи не є найбіль

шим безглуздям обпинувачуnа'l'И D ПротестантсLких стремління:к: 

Церкnу,яка постійно залишилася пірчаю свому пр&данню,ніколи 

не дозnоляла ні додаnати до нього,ані пиключати з ньоrо чо

го небудь,Церкnу,яка диnиться на Римське іспоnіданнп як на 
•'t 

])3~0Л Dід HODODDeдeн~? 

J~~т Протестанстпа це заnсім не с~іт nільного .досліду; 

бо поля дослідженЬ належить рсім людям;Протестанстnо це 

сnіт,що заnеречує інший сnіт.Відберіть nід нього цей інший 

сnіт,який nона заперечує,і Протестанстпо nмре,бо nce його 
життя - D запереченні.3Dід (кодекс) наnчань,котрих nона 

поки що додержується - є :nрацею,що паnстала зі сnаполі де

кількох nчених і тримається апатичним леrкоnірстnом кіль

кох мільйоніn неукіn,стоїть ще тільки тому,що n н~м рідчу-
2зається потреба для протиділання натиску Римського nіро

іспоnідання.Як тільки зникне це nідчуття,Протестанстnо 



зораз ж~ розкладається на особисті поrляди,без загального 

зп'язку.І наче б то до цієї мети стремить Церкnаtякої nci 
турботи nідносно інших іспоDідань nротягом nісімнадцяти ni
кiD походили nиключuо з бажання побачити поnарот ncix людей 
до іст~ни?В питанні,так як поно є постаDлено,полягає і Dід

поnідь. 

Але цього не досить.Я сподіпаюся доDести,що коли б D 

майбутнім дух непраnди коли небудь і Dикликаn D лоні Цер

КDИ: ноnі єресі й розколи,то йJ тоді б блуд n ній папсталий 
ll1.~~ k і_:· би з' я:ситися D nерші часи з характером Протестанстnа 

і що т~кий характер пін міг би набра~и хіба що потім,і то 

не інакше,як зазнапши цілий ряд змін,як це й було на Заході. 

Перш за DСе,треба замітити,що Протестантський сnіт роз

падається на дDі частини,далеко не ріDні по кількости спо-· 

їх послідопникіD і по с:сому значенню:цих частин не треба 

змішУDати.Перша складається з Кnакеріп,Анабаптистіп і ін

ших сект того роду;пона ма~ сr>оє логічне nредання,хоч і nід

кидає преданнн більш старі.Друга ~ісmить D собі nci інші 
сехти,що зпуться реформаторськими. 

У обох полоnин Протестантстnа єдине спільне·- це їх точ

~.u :сідпрапна:обидпі nизнають n церкоnнім преданні перерпу, 
·~о тяглася кілька пікіn;далі пони розходяться D споїх прин

ципах.Перша полоnин~,що ма~же роаірDала псі зn'язки з Церк

пою,nnажає·можлиnим нопе одкропення,безпосереднє натхнення 

Божестпенноrо Духу,і на цій підстаDі намагається побу~упати 

одну Церкпу чи багато Церкоп,припускаю~и,що D них жиnе без

сумніпн~ предання і постійhс нзтхн~ння.Тут,осноnна думка 

може бути непраDдипою,але її застосопnння й.розDиток ціл

ко~ито раціональн~;предання,пизнане пк факт,одержує і ло

гічне т:ипраnдання. 

3о~сім інакше на другій полспині Протестантської Dіри. 

'Ієrл, на ділі приймають предання, і n- той же час заnеречують 

принцип,n котрім преданни знаходить споє пипраnдання ••• 
3наю,що предання,як факт,бсзсумніnно існує у Реформа

торіD ,-хоч DOНji з усіх сил Dідкидають його принцип і заІ<ОН

ність;знаю і те,що пони не можуть поDодитися інакше,не мо

жуть і nиплутатися з цього неминучого протиріччя.Але піри

ти D непомильність науки,яка пиробля~ сnої погляди шляхом 

дискусіr,- перечить здарепому rлузду.Через те nci nчені 
Р9форУ-аторські,які nідкидають предання,як безперерnне од

~ро~ення,мимоDолі,примушені диnитися на ncix споїх братіD 



-б-

:_ •. _::-з._· l;чен~х,як на осіб ,що nзагалі позбавлені спраnжньоrо 

:Jіруnз.ння.Коли б Dони хотіли бути послідоnними,то мусили б 

сказат·и їм: 11 друзі й бро.ття, закониюї віри у пас нема і не 
буде,nоки nи не станете боrослопами,так як ми.А тим. часом, , 
обходьтеся якось без неї!" 

Отже,характерною ознахою реформи є підсутністЬ законного 

предання.Який же nисноnок·з цьоrо?3 цьоrо слідує,що Проте

стантсnо заnсім не nоширило праn пільного досліду,а тільки 

обмежило ~ількість безсумніпних даних,які підлягаю~ь nіль

:_тому дослідові його_nіруючих (залишиnши їм саме писання), 

т!ОІ;ібно тому,як і Рим обмежиn ЦЮ. к"ількість для більшості 

·: .. ~Ірян,підібраnши під них писання. 
Ясно,що ПротестантстDо;як Церкоn,не nетані nдержатися, 

і що ~відкинуnши законне прсдання,nоно ntдібрало собі кож

не лраnо осуджуDати людину ;яко r_,изнаючи Божественність свя

щенного писання,не nбачала б D нім заперечення блудіn Арія 

·чи Несторія;бо.така людина була б непраnою netє~ нау~ою,а 

не перед Dірою.Зрсштою,я тепер не накидаюся на Реформато

ріn;для мене nажлиnо nияснити необхідність,що примусила їх 

станути на грунт,на якому nони тепер стоять,прослі~кувати 

.гоrі-пІИЙ процес ,що примусиn їх до цього і показати,що та-

. ~~о~,о ~)оду необхідність і такого Р9дУ процес в Церкпі є не

можлиnим. 

Від часу сnого заснуnання апосталзми Церква була єдина. 

Коли nиникала єресь,вес~ християнський сnіт надсилаn сnоїх 

предстаnників,сnоїх високих урядо:сціn,на урочисті збори,які 

зnалися соборnми.Ці собори,не· диnлячись на безладдя,а іноді. 

й насильстnо,що- зат~мнюnали ~х чистоту,мирним с~оїм хар~к-

тером і піднесенастю питань,які мали бути nирішсні ними, 

Dирізняються D ~сторії людстnа.як найбільш благородні з 
·1 

~тсіх її. проявів.Вся Церкоn приймало. або nідкидала постансnи 

сnбо~ів,залежно nід того:чи знаходила їх nідпоDідаючимИ або 

с;:;-аротиnними споїй nipi й сnому преданию і надаnала назnу 
саборіn nселенських лише тим з них,n.постаноnах яких зна

ходила nироз сnоєї nнутрішньо~ ~умки.Таким чином,до Ух до-· 

часного аnторитету D спраnах дисциплини,приєднуnалося зн~

ченнн незаперечних і непорушних с~ідоцтn n питаннях віри. 
Собор nселенський стаnап голосом Церкnи.Наnіть єресі не по

рушупали цієї Божестnенної єдности: Dони мали х_арактер 

блудіn особистих,а не розколіn цілих областей або єпархій. 

Такий буn устрій Церкоnного життя,nнутрішній змисл якого, 
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даnно nже стануn ціпкоnито незрозумілим Заходоnі. 

Все це грунтоnно змінилося після розколу. 

Сямим сnоУм nчинком(тобто самоDільною зміною симnолу 

nіри) Римський сrіт даn зрозуміти й проголосиn,що n його 
очах nec:p Схід буn ніщо інше,як сnіт гелотіn Е спраnах nіри 

й пчення.Церкоnне життя скінч~лося для цілої полоnинш Цер-

кnи. 

Я не торкаюся суті питаннп.Нехай Dіруючі в сnятість дог

мату і D Божестпенний дух братерст~а,запоnіджени~ Спасите~ 

~м апостолам і псім Християнам ,нехай запитають самих себе: 

чи ж презирстnом до брRтіп і Dідштоnхненням неnинних можна 

лосягнути ясність розуміння і Божестnенну благодать,яка nід

І:риr.~ є; nнутрішній змисл таємничоrо?Моя спраnа :показати 

зnідки псnстало Протестантстnо. 

Не можна обnинуnачуDати D цьому переnороті лише Папстnо. 

Це була б занадто nелика честь для нього,або,з другоУ точ

ки зору,занадто nелика образа длfі нього.Хоч Римський пре

стол,мабуть,буn однакоDоУ думки з поглядами місцеnих Цер

коn,на чолі яких nін стонn,алс nін тnердіш зберігаn спомин 

про єдність.Деякий час nін протистаnиnся ,nле йому загрози

ли розколом;сnітська DЛада зnернулася до нього з настирли

DИМ домаrQнням.Нарешті,nін погодипся,мабуть радіючи nнутріш

~є;,що цим позбаnиnся на майбутнє перешкод,які зустрічаn з 

боку незалежних Церк.оD Сходу.Як би T[lM не було,але переnо

рот не буn ділом самого Папи,а цілого Римського сnіту і ді

ло це сеnятилося n розумінні того середоnища зоnсім не nі
руnанням n непомильність Римського єпископа,а почуттям міс
цеnсУ гордині.Віруnаннн n непомильність було попереду (у 

майбутньому),а n той час,коли ст~Lсп розкол,Папа Микола І 
писаn до Фотія,що n спраnах nіри остзнній з Християн має 

той самий голос,що і перший з єпископіn.Але наслідки пере

пороту незабаром nияnилися й західний сnіт oyD спокушений 
п~ ~rоnий шлях. 

Приnат~ий поrляд,Ь~обистиИ чи обласний,(це однакопо) 

приnласниn собі D галузі ВссленськоУ Церкnи праnо на само

стійне рішення догматичного· питання,що містило n собі по
ста~оnку й узаконен~я Протестантстnа,тоб то:nолі дослідіn,· 

nідірnаних nід жиnого предання про є;дність,побудопану на 

пзаємній любоnі.Отже,Роuзнізм ~ саму хnилину сnого поnс~ан

ня (народження) пияnиD себе Протестантизмом.Сподіnаюся,що 

люде з чистим сумлінням D цьому переконаються;сподіnаюся 
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також,що дальші писноDки з'ясують це ще докладніше. 

Праnо рішення догматичних пи~ань раптоnо начеб то пере-
• містилося.Раніш,nоно було приналежнастю nсієі Вселенс~коі 

Церкnи; nіднині,nоно приnласнюDалося Церкnою обласною.Це 

праDо могло бути закріплено за нею на дDох підстаnах: на 

!li~cтani nолі дослідіn,що nідкидали жиnе преданн~,або на 

підетаnі DИзнання за пеnною,географічно пизначеною.місце

Dостю nиключної приnілєї на посідання сnятоrо духу.На ділі 

(практиці) була принята перша з підстаn;але проголосити й 

·узаконити її як npano було зарано;попередній устрій церкоn
ного життя буn ще занадт6 добре nідомий.Друга ж підстаnа 

була занадто непиразна і при тому так суперечна зі :;здоро

nим rлуздом,що не було мсжлиDости усталитися на нїй. 

Природно,що паnстала думка сполучити монополію Божого 

нзт~нення з престолом,найстаршім з усіх на Заході і найбільш 

шаноnаному nсією nселенною:це ~иrлядало ліnше і n меншій 
~ірі ображало людський розум.І можна. було сподіnатися,що 

~Ісі:но:зо заnедена підстаnа nізьме гору. (Праnда, можна бyfro .б 

на це Dказати на підступництDо папи Ліберія і осуд Dинесе

ний проти папи Онорія Dселенс~тсим собором) .Як ~ачимо собор 

не припускап непомильност~ ПсПИоЦя підстаnа спраnді запа

нупала і західне Протестачтст:::~о причаїлося під машкарою 

зоDніщнього аnторитету.Такє п~и~~ є нерідке n політичному 
сnіті. 

Інакше і не могло бути,бо на місце Духу Божого,яки~ nі

дійшо~,наступило царстDо суто раціоналістичної логіки.Но

~··ос~т.:;орений деспотизм пе1пи стрима2.3 безDладдя, nпущене до 

Церкr:и поп~реднім ноr:от:сором,тоб то розколом побудоDанім 

на незалежност± обласного погляду (на спра~и догмату nід 

nселенської ЦеркnиоМ.С.) 

Я тепер не суперечуся про ::::;ажлиDість самого догмату ttpo 

голоDуnання nапи.Моїм заnданням є показати:яким шляхом,чє

рез посередництnо Романізму niдбyDCfi перехід nід nчення 

Церкnи до принципіп Реформи (Протестантизму),бо ж безпосе

редній перехід nід першого до останнього буn неможлиnим. 

АDторитет папи,що заступиn місц& непомильности Вселен

ської ЦеркDИ (Собору) буD аDторитет зопнішній.Християнин, 

-:олись член Церкпи,колись nідпоL-ідальний учасник n її nИ
рішеннях,стануn підданим Церкnи.Церкnа й rзін перестали бу';['И 

ЄДНОСТЮ.Він ОПИНИDСЯ ПОЗа нею,хоч і ЗаЛИШаDСЯ D ЇЇ надрах. 

Дар непомильности,який нада~аnся попі,не підлягаD жадним 
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=~llЛ~t!l_ є.r11 на нього моральних умоD, так що, ані попсапаність ·ці

лого християнського середопища,ані,наnіть,особиста розбеще

ність папи: і.нем:ральніс~ь не могли мати жадного nплипу на 

непомильні9ть.Папа стаrаn·якимсь оракулом,позбапленим nсякоі 

:)олі,якимсь бо~дуром з н:остей і плоті,що рухаDся за допомо

гою таємничих пружин.Для Християнстnа цей оракул знижу~апся 

D площину яnищ матеріяльного хграктеру,тих япищ,закони яких 

можуть і мусять бути досліджені розумом;бо пнутрішній зn'я

зок людини з Церкпою буL розір~аний.Закон суто зоnнішній,а 

послідоnно й nиключно розумаnий заступиn місце закону·мораль-
~ 

ного й жипого,лише який не лякається раціо~алізму,бо обіймає 

HQ тільки розум людини,алг й nсю іі істоту. 

Держаnа D~д с~іту цього заняла місце Християнськоі Церкnи. 

Єдиний,жиnий закон єднання ~ Бозі буп Dитиснений nриnатними 

закона~и,які носили n собі печать утілітаризму й юридичних 

підносин.Раціоналізм роз:uинуr,ся г. формі опреділень пра.nа 

г,ласности:nін ~инайшоD чистилищс,щоб пояснити молитnи· за по-
т 

мерлих;Dсаноnип поміж Богом і людиною білянс обоD'язкіп і 

заслуг;почап прикидупати на пагу гріхи й молит~и,злочини й 

спокутні nодпиги;заnіD переnоди з одної людини на іншу;уза

:r:с!-ІИ:' r~иміни уяпних заслуг; коротко кажучи - пін. переніс до 

сnятилища nіри попний механізм банкірського дому.Одночасно 

з тим Церкпа-держаnа заподила скрізь держаDну мо~у - латинь. 

Потім пона притягнула до сnого суду спраnи спітські;потім 

~хопилася за зброю і почала озброюпати спочатку безладні ота

ри хрсстоносціп,а пізніше постійні регулярні армії - лицарсь

кі ордени і , нарешті, коли меч бу:з r;.ирDаний з її рук, r;она 

ппела D дію пишколену nатагу єзуїтіn.Поnторюю:спраvа тапер 

не n критиці.ШукаЮчи за джерелом Протостантського рзціона

лізму,я знахожу його переодягненим (замаскопаним) D формі 

Риrлськогр раціоналізму і не можу не прослідкупати щляхи. його 

розnитку.Про злоnжиDання нема моnи,я дотримуюсь підстап. 

Натхнена Богом Церкпа зробилася для християнина Заходу 

чимсь зоDнішнім,якимсь піщунським а~торитетом,апторитетом 

немоD би речоuим: Церкnа по:зернула лЮдИну на сDого раба і 

~наслідок цього стDорила собі ~ нім об~инуrачупача-суддю. 

11 Церкnа це є апторитет" - сказз:с 1ізо ,ІІ однім з найлидат-
f 

ніших споїх тnоріп ••. Ні! Церкrа НІ) є апторитетом,як не є 

аnторитетом Боr,не є ·аnторитетом Христос.Бо ж апторитст є 

щось для нас зопнішнє.Не ~~торитет,кажу я,а істина і ~ той 

же самий час життя Хрйстиянина,~нутрішнє життя його;тому що 
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··3с-:' ,~.-~истос ,Церкnа - жипуть D нім більш реальним життям,ніж 

серце,яке б'ється D-~рудях.його,ніж кроn,~о тече :с йоrо жи

лах; але ж-иnуть тільки тоді, коли nін са~І жи:се :rзселенським 

життям любо:си та єдности,тоб то життям Церк:си. 

Але засліплення сект 3аходу є таке,що жадна з них ще не 

ус:сідомила досі:як істотно різнитьЬя грунт,на який :сони ста

ли,nід_того гру~ту,на якому зла:сна стояла і nічно стоятиме 

перnісна ЦеркDа • 
. В nьому nідношенні Латиняне знахоляться n цілкоDитім блу

ді.Самі раціоналісти :с усіх сnоїх DіруDаннях,а обDИнуnачують 

інши~ D раціоналізмі;самі Протсетанти з першої хnилини спого 

ро~колу,а осуджують спаnільний ~уйт cnorx збунтоnаних братіn; 
з другого ж боку,об:сину~ачуLзні Протсстанти,маючи по:сне пра

::JО по:~ернути роблені ним з а:v.иди nроти спо їх обІJину~ачуnачіn, 

HG )\1ОЖуть зробити це тому, г~о сuмі ::.они є· ніщо :інше, як наслі

дуnа чі Римського :сченнп, тіль:ки- зо.с тосоDаного ними на сDій 

лад.Відтоді,коли агтори~ет зробиnся зоnнішньо~ tладою,а nі

знання релігійних істин r;ідокремилося nід реліrійног6 життя, 

з~інилися також і Lідносин:и nоміж людьми; :с Церкпd., nо·ни скла

дзли одну цілість,тому що D них жила єдина душа;цей зn'язок 

зник,Моrо заміни:с іншиИ:зага?~ьна підданська залеглість ncix 
Лl ·;~-~1'• :,ід nерхо:сної І~ло.ди Риму .Як тільки попстаD nерший сум

ні~ у законності цієї ~лади то і єдність мусила 6 розnалити

ся.Але Dчення про неnомильність nзпи базуnалося не на сnято

сті.Вселенської Церк:си;крім того,західниИ с:сіт,n той час як 

Lін при:сласнИD coqi прз~о nідміняти· ,або (як кажуть.Римляне) 
роз'яснюnати симnол :сіри і пnажати за ніщо,як не заслуrоnу

ючий на уnагу,погляд східніх браті:с,не зая:сляn,наnіть,пре

тензій нз Dідносно r;ищ;у ступінь моральної чйстоти.Ні, просто 

nокликаnен на ::1ипадко:с;у особли::.ість єпископського спадкоєм

ст::а, начеб то інші єпископи постаDлені аnостолом Петроw, нс-

3алежно Dід місця їхнього перебу~;ання, не були оrакими ж його 

·~аступниками,як і єпископ РимськийІНіколи Рим не кахаD лю

лнм:11Єдино той може судити мене,хто дос~онало сnятий,але той 

буде заJJше думати так,як і я. ''Еа.:.:nаки,Рим розір:са:с кожний 

зr:; 'язок поміж лізнаннам і 7~нутрішнєщііосконалостю Духу . ... 
Рим nипустиD розум на ~олю,хоч і ~иглядало так,нзчеб то :сін 

знеnажаn і топтап його ногами. 

І розум людський підніссн д;ухом,горди:й з сотDорсної длп 

нього незалежности логічного само~изнзчення і обур~ючись на 

хаМдани,с:сапільно наклnде~і на нього:так доDстало Протестан

тст:L~о, закQнна по с:сойому походжснню ,хоч і непокірна дитина 
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В nеDному підношенні DOHO уяLляє собою реакцію Християн

ської·думки на блуди,nануючі протягом DікіD;але,nо~торюю,по 

с~ойому походженню,Dоно не є сектою nерDісного ;rристиянст~а, 

а розколом,nородженим Римським пірупанням.Через те Протестан

ст~_:о і яе могло nоширитися за межі сnіту ,nідDладного паnі. 

Цим пояснюється історичний факт,що П~отестантстDо сnинилося 

на межах Праnослаn'я. . 
- l . 
Не пажко було б показати,що Dченні РеформаторіD неnд'ємне 

та:срр і дух утилітарного раціо"наЛізму,яким Dідзначається nа

пізм.ВисноDки,що праDда,н~ однакоDL,але nередумапи й опре-
1> 

ділення,які містяться ~ них за~жд.и тотожні.Наприклад:Папстпо 

го:-1орить: 11 Dipa, згідно зі с:Jідоцтnом апостола Якоnа, не Dистар

чаюча;отже,Dірою ми не можємо Dрптупатися і послідо~но діла 

є корисними і спричиняють заслугун.Протестанстпо Dідпопідає: 

"єдино Dipa рнтує,згідно зі сDідченням апостола Папла,а діла 
ІІе можуть бути заслугою,nнаслідок того,отже,діла не мають 

жадної користи" і т. д. і т. ,Т:. 

Таким чином,nоюючі сторо~и н~ протязі niкin nерекидуnа

лисн та ще й досі nерскидуют·ьс.;т сіллогізмами; але Dce на. 

тім самім грунті:на грунті раціоналізму і ні одна ні друга 

не може DИбрати собі іншиИ rрунт.В Реформу nерейшоn і nста

ноDлений Римом поділ ЦеркDи нз Церкпу наnчаючу і Церкnу,яка 

Dчиться.Різниця лише D тому,що ~ Римськім іспоnіданні поділ 
існує праDно,зrідно ·з Jjизнаним законом,а D ПротестантстDі . 
тільки srк факт,і ще n тім,що місце сDященика зайняD uче~ий. 
~ерсз тс,що зп'зок поміж логічним пізнанням і пнутрішнім ду

хоr;им життям буD DЖс:nорушений до nояnи Лютера~ КальDіна, 

то оче~идно,що ані той,ані другий нічого самсnіЛьно собі не 

nрипласни~;пони тільки скористалися з тих прап,нкі,згідно з 

їхнім припущенням, належали їм ~ межах D ченнп самого Рим:>т. 

Кажучи це,я не наnадаю ні на ПротестантіD,а~і на Римля~. 

Єдиною моєю метою є DИзначити хз.рз.ктер обох пол9nин захід

ного сnіту D очах ЦеркDИ і n той спосіб дати читачепі меж

липість з багнути дух Про.Dосла1~ 'н. 

Здається я доnіn,що Протестантст~о .У нас є неможлиDим і 

що ми не можемо мгти нічого спільного з Реформою,бо стоїмо 

~ru зо~сім іншім rрунті;алс,~об ·доLести цей ~ислід до очерид

ності,я наDеду ще одно попсненнп,більш позитиDної якости. 

Дух Божий ,пкий промоплпє сr~нщенЕим писnнннм і ос:сітлює 

СDященним предоння~ Вселанеької Це~к=и,не може бути збагне
• 

нний самим ро~умом.Його можu ус~і~оиити тільки поDнота люд-

ського духу, ~атхнс.;ного бло.годаттю. 
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• 
Спроба проснкнути ~ царину Dіри та D її таємниці,несучи 

перед собою тільки СІjітильник розуму,є D очах Християнина 
зухDальстnом не тільки злочинним,але одночасно й безглуздим. 

Тільки спіт,що сходить з неба й напоnнює DСЮ душу людини, 

може nказати ffiй шлпх;тільки сила,подороnана Духом Божим,може. 

піднести її на ті неприступні nисоти,де з'яnлпєтьсп Божестnо. 

"Тільки той може зрозуміrи пророка,хто сам є пророком" -
к~же сn.Юрій чудотnорець.ТілЬки само БожестDо може зрозуміти 

Бога й безмежну Йо~о премудрість.Тільки той,хто носить D со
бі жиDого Христа,може н~близитисп до Його престолу,не зни

циDши себе перед тією~лапою,пєред якою найбільш чисті сили 
-~ . 

,0~yxor;i падають ниць :з радіснім тремтінні. Тільки Цер:кnі ,сDя

тій і безсмертній,жиnо~у коDчеrо~і Духу Бqжого,який носить 

~собі Христа,сnого Спаситоля ~ Вл~дику,тільки.їй одній,по

n'я~аній з Ним nнутрішнім і міцн~м об'єднанням,якого ані 

думка людська· не DСТані збагнутrr,nні слоnо людське сnромож

не nислоDити,дано праDО і .r::оно. ~~лада ди::nитися на небесну 

Dелич і nрозирати її таємниці.Я кажу про Церкnу D її цілос

ті ,про ЦеркD~', по Dідношєнні до нкої Церкnа земна складає 

неподільну її частину;бо то~що ми зnемо ЦсркDою. Dидимою і 

І~срт-:::' ою· неnидимою тnорить не .nni Церкnи, а одну, nід дnома 
1?ізЕими r,иглпдами _ (постз тями). Церкт)а n її поDноті, нк духо

DИЙ організм,не є збірна істота,ані істота абстрактна.Це є 

Дух Божий,який знає сам себе і не може не знати.Церкnа D та

кому розумінні усnідомлена,тоб то пся_Церкnа,або ЦсркDа D 

її цілості,начертала сnященні писання;Dона ж дає їм життя 

=-~ преданні; іншими слоDо..ми кажучи й точніш: пис~ннн _й предан

нп, ці д~Jі прояnи того ж самого Духу, складають. одне нnище; 

бо ж писання є ніщо інше,пк заnисане nрсдання,а предання є 

ніщ-о інше, як жиnе писання. Така є то..ємницп цієї с_трункої ·tєдно

сти;nона по~стає під сполученнп найчистішої сDятости з най

~~и:щ:и:м розумом і тіль_ки чероз це сnолучення розум стає здіб

ним зрозуміти речі :!J тій царині,де сам_розум,nідлучений Dід 

сnятости,буп би сліпим,яі сама матерія. 

Чи ж на цім грунті може догстати Протестантстnо?Хіба ж 

на цьому ·грунті стає люр~ИНG, ::-:;L:аЖ:-'.юча. себе суддею над Церк

Dою і тим самим проголошуюча претензію на ~осконаліс~ь сnя

тости,ріn~о ж нк і но. доскона.лість розуму?Сумніпаrосн ,що та

ка людина могла б бути принята як бажаний гість тою·церкпою, 

у котрій першим принципом є,що неDідання є неминучим уділом 
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кожної особи зокрема,тnк само як і rpix.I що поDнота розу
міннп,ріnно ж як і безпорочна сnятість,належаться лише єдно

сті ncix членіп Церкпи.Та~е є nчення Dселенської ПраnослаD

ної ЦеркDИ і я смілИD9 стnерджую,що ніхто не знайде D нім 
зародкіn раціоналізму. 

Але зnідки,запитають нас,nізьметься: сила для охорони :счен

нп так чистого й так піднесеноrо?3nідки nізьметься зброя длп 

захисту його?Сила знайдеться у г,заємній любоnі,зброя у спіль

ноті молитnи; а ]j:ЮбоDи й молит~~:и: поміч Божа. не може не уз rляд

нити,бо ж сам Бог пикликає любо~ і молит:оу. 

~ Але L чому шукати г~рантій проти блудіn D майбутньому? 
Не це єдина Dідпоnідь: хто шукає поза Dірою й надією будь

яких інших гарантій для духу любо~и,то~ ~же є раціоналістом. 

Для нього і Церк:оа є не до помислення,бо ~ін nже цілою сnоєю 

~ушGю зоrлиби~ся n сумніD. 
JI~ знаю,чи пощастило мені з'ясуDати мою думку так,щоб да

ти читачам мажлиnість зрозуміти різницю поміж осноnними прин

ципами Церкпи та засадами :осіх іспоDідань Заходу.Ця різниця 

є така :оелика,що ледDе чи мо~на знайти хоч одно тnердження, 

:о якому :оони б поrоджуDалися;зnича:Ино,наnіть,чим більш по

дібни~и Dиглядають зопнішні форми й rирази,тим більш суттє

nою є різниця D їхнім ~нутрішнім значенні. 

Занадто далеко заDі~ би нас перелік :ссіх тих питань;D 

Я:КИХ DИЯDЛЯЄТЬСП ГОС·Тра Й .~ОСі ЩИ не DПО:ОНі усnідомле:{fа різ

ІІИЦП поміж Духом Церкnи і духом рс:tціоналістичних сект.Цс пи

м~rало б перегляду ncix доrматіn,обрядіn і моральних Rідста~ 

~'")ИСТИЯНСТ::Jа о •• 

Але я мушу спинити ynary читDчи на яDище особлиnо_ пинят
коnе й характерне.Я,здається ,~о~іn,що роздDоєння Церк:ои на 

ДеркDу,нке nчить і на ЦсркLу учніn,~изнане D Романізмі як 

осноuний nринцип,обуuоnлсни~ с~мим складом Церкпи -Держапи 

і поділом її на цсркоDникі~ і мирs1н, пройщло і JJ Реформу і 

D ніМ зберігаєтьсн ,як н~слілоtс скесуnаннfі законного nре~ан-
н 

вя або посягнеь науки нз. ~~іру. Отже, риса сnільна обом іспоDі-

~анням 3аходу,Dідсутня. ціnкоnито u Прапослаnній Церкnі й 

~· r-rайрішучий епосі~ опрзділює 11 хср~.ктер. 

К~~j~И це,я не nропоную гипотсзу,наnіть не логічний nи

счо:-Jо:к зі спільноти інІJИХ принципіn Прапеслаn 'я, а далеко 

більшр.Вказана мною особлиnість· є незаперечний догматичний 

фа:кт.Патріархи Сходу,зібрзnшись на Собор зі сnоїми єписко

пами, ;у~очисто проголосили D сuоїй DідпоDіді нз о:кру;~сне по

слання Пія ІХ,що 11 непомильність спочиnає Dиключно DO Dce-
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ленській ЦеркDі,об'єднаній пза~мною любоD'ю і що незмінність 

догмату,ріnно ж як і чистота обрялу,доручені охороні не од

ній Ієрархії,але nсього народу ЦеркоГ;ного,який є тілом Христ

ОDИМ11.Цс,бсзсумніnно,нGйбільш nидатна nодія D церкоnній істо

рії nротягом багатьох рокіr~.в пра~~иnій Церкnі нема Церкnи, 

яка пчить.Значить nиходить,що немn поDчання?Є і більш ніж 

де інде:бо n ній nоnчання не обмежено n наперед Dстаноnлених 
~ормах.Кожне слоDо,натхнснс nочуттнм спраnді ~rристиянської 

любопи,жиnої nіри або надії - є поDчаннн.Всяке діло,на яко

~лу є печать Духу - є урок; кожне христипнське життя є· зраз

ком і прикладом.ПоDчає не о~но слоnо,алс nce життя.Тому,Qо 
Бог наділяє кого. хоче дарr:н.іи сг о єї премудрости, не диDлячись 

на стан і особу.Не DИЗНQDат~: іншого поnчання,крім поDчання 

слоnом,як засобом логіки - n цьому то і полягає раціоналізм, 

і D .цім його DИЯDі ~ін є ~рисутнім D Паnізмі більш яскраnо 

ніж у Роформі. 

Питання про напчання nриnодить нас. зноnу до питання про 

~ослідження;бо ж на~чання nрипускає дослідження і перше не 

є ~ожлипе без другоrо.Віра заDжди є наслідком одкроnення 

успідомленого,тоб то nизнаноtо за о~кроnення;nона є сnосте

реженням факту неnидимого,nияDленого ~ факті DИдимим;nіра 

не є те саме,що nіруnnння або логічне пореконання,nобудоDане 

на.Dислідах,а далеко більше.Вона не є актом самої nізнапаль

ної здібности,підокремленої nід інших,але актом всіх с~л ро

зуму,охопленоrо й nолоненого ~о його глибин фактом одкроnен

ня~Віру не тільки мислитьсп й Dідчуnаєтьсн,але,так моnити,і 

мисли~ься й nідчуnаєтьсп разом,сло~~ом,Dона не саме лиш піз

нання,але й життя ••. В царині nіри,спіт,що належить до дослі
ду не є для людини сnітом зоnнішнім,бо Ж сама людина і nся 

людина ,Dсією ціпостю розуму й DОлі належить до _цього сnіту, 

пк істотна частина йоrо.Крім того,дослід D царині nіри І1ри

пускає деякі осноnні дані,моральні або раціональні,Що сто

ять для душі поза nсяким сумніLом.Для ·ПраDосла~ної Церкnи 

суцільність цих даних обіймає ~сю DСеленну,з ус~ма прояпа

ми людського життя і r-ce слоnо Божс,як nисане,так і nислоL

лене догматичним ,nселенським nреданням. 

Вчить пся Церкnа,інак~с кажучи,Церк~а n їЇ цілості.ЦеркDи, 
яка тільки Dчить,n іншому розумінні,ЦеркDа не DИзнає. 

Таким чином,характер дослідження,~ тому розумінні,яке на

дає Иому ЦеркDа,робить її непристуnнdю для ПротестантстDа.З 

другого ж боку,поnчання D ЦеркDі надає їй ~ластиDість непро

никлиvости для Латинстnа. 
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Споїм розколом nід Церкnи Рим DЧИНИD акт ПротестантстDа. 

;l..ir ~~ :с ·ті часи, Дух Церкnи, наn і -п-ь на 3аход і, буn ще так могут

ній,і так протилежний духоnі пізнішої Реформи,що Романізм 

буn примушений захаnати Lід поглядіD Християн і nід себе 

самого спій nласний характер,одягнуnши на Dнесену ним n се
Р&~оnище Церкnи раціоналістичну безначал~ність (безпладдя), 

машкару урядопого деспотизму D спрапах nіри. 

Романізм почаn з того,що nостаnи~ незалежність особисто

rо,а~о обласного погляду пище за nселенське одноnірстnо.Ро

~анізм перший стnориn єресь неnого гатунку:єресь.проти дог

мату про істоту Церкnи,nроти ЇЇ Dіри D саму себе.Реформа бy
JIQ ~ільки продоnженням тої самої єресі,лише під іншим nигля

:~ом. 

Я nnажаю сnоїм обоn'нзком сказати декілька сліп про те, 

~ якому осnітленні предстаплнЕтьсп нам наші Dідносини до цих 

дnох іспоnідань,їхні пзаємнj. ~ідносини та їхнє сучасне nоло

ження. 

Тому,що Реформа є не більш як продоnження й розnиток Ро

манізму,то я мушу спочатку сказ~тz про наше nідношецня до 

останнього.Чи є можлиnим наближення nоміж нами?Крім рішучо

го заперечення,не можна ~ати іншої Diдnoniдi на це nитання. 

Істина не дозDоляє угод.(поступок перед сумлінням М.С.) 

Ще Папстnо nинайшло ЦеркDу Греко-.Уніятську - це зрозуміло. 

Цер~Dа-держаnа може.,якщо їй так забажається,подарупати деякі 

прапа громадянстDа сnоїм бупшим східнім братам,яких пона ко

лись проголосила гглотами n царині nіри.Вона може дати їм ці 
прапа D нагороду за їхнє смиренне підпорядкуnання аrтор~те

тоnі паци,нс римагаючи nід них єдности Lіри,nислоnл~ної n 
симnолі,У спраnжніх Латинян такі піnrромадяне,нічоrо іншого 

не збуджують крім жалю з ~омішкою презирстnа.Але уніяти при

датні й корисні пк спільники проти їхніх східних братіn,кот

рих пони зрадили,скориnшись гнобленню.До праDдиnих Римських 

громадян їм,зr~ичайно,дуже далеко і жаден богослоn,жаден наn-

1Итсль не насмілиnся б до~одити логічність їхнього іспоnі

дання:це дурниця,толеропано,нс більше. Такого роду єднання 

:с очах Церкпи є не до подуманнн.Алс :соно цілко:сито погоджу

ється з принципами Романізму.Го суті,для нього Церкnа склада-

ється з о.:з;ної особи - з пRп:v.t;під ним_ аристократія його урн

доnціп, з числа яких ZJИщі нос;rт::::, багатозначні титули князіD 

Церкnи,нижче ,тоnпиться чернь миря~~для більшості яких·неnі

гластпо є майже обоn'язкои,ще нижче стоїть Греко-Уніят 

, 
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помилупани~ n нагороду за сnою покірність,Греко-Уніят,n яко- 1 

му припускається безглуздя і за яким поно пизнано як праnо. 

Поnторюю:Романізм може допустити таке сполучення,але Церкпа 

не знає угод D догматі й пірі.Вона пимаrає єдности попної, 

не менш.3а.те пона дає поDну ріnність D замін;бо ж nона знає 

братерстDо,а не знає піддзнст~а.Отже,наближення неможли~е 

без поnиего зречення ~ боку Римлян Dід блудіn,які тягнулися 

більше десяти століть. 

Та чи не міг би Собор засипати ту прірnу,що nідділяє Рим-· 

ський розкол nід Церкnи?Ні,бо тільки тоді можна буде склика

ти Собор,коли попереду закриється ця прірпа.Собор неможлИDИЙ 

:~о того часу,поки сnіт Захо~у,поDернупшись до самої ідеї Со

бору,не засудить наперед спого замаху проти соборности і ncix 
.наслідкіn,які з того поDстали,іно.кше кажучи,поки не поDернеть-! 

ся .р;о перnісного симполу і не підпорядкує сDого присуду,яким 

симnол буD пошкоджений,су:т_у г.селенської nіри.Отже,коли буде 

ясно усnідомлений та засуджени~ раціоналізм,що стаDить на 

місц~ nзаємної любоnи,гарантію лЮдського розуму,або іншу. 

Тоді,і. тільки тоді Собор буде можлипим.Отже,не Собор загатить 

прірnу,nона мусить бути засипано перед тим,перш ніж Собор 

~береться ••• (Така була И nимога Марка Ефеського на Флорен-

ті йс.ькім з' їзді. Прим і тк а nидаnця -~ Мейрюес і Ко, Париж ) 
О:Lин Бог знає час,призначений на перемогу істини над nи

криnленням її людьми,або понад їхньою. немоччю.Цей час прийде, 

я не сумніnаюся n цьому.Але до того часу:чи раціоналізм nи
ступає одnерто,так як у Реформі,чи під машкарою,так як у Па

пізмі,Церкnа буде ста~итися ~о нього однакоnо:зі спіnчуттям, 

жаліючи про блуди і чекгючи поnерненнп;але інщого nідношення 

до обох полоnин розколу Заходу не иоже й бути.Самі·ж nони, 

по СDойому nідношенні до Церк:си,знаходяться D різному поло-

женні. .. 
Вище було сказано,що РомGнізм,носячи n собі сваnільст~о, 

~ле одночасно й боючись його nияnлення,на практиці,буn при

Уушений зректися сnоєї природи і,так моnити,замашкаруnатися 

r сnоїх пласних очах,перетnорюючись на деспотизм.Це перетnо

рення не залишилося без пажлиDих наслідкіп.Єдність Церкnи бу

ла пільна.Точніш - єдність булз сама Dоля,n стрункому nислоnі 

її nнутрішньої зrоди.Коли ж ця жи~а єдність була nідкинута, 

доnелося пожертnуnати nолею Церк~и,щоб лосягнути єдність 

штучну й сnапільну.Доnелося. замінити зовнішнім прапором,а6о 

ознакою духоnе чуття істини. 
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Другим шляхом пішла Реформа.Залишаючись невідступно nip-· 
ною гrринципу·раціоналістичноrо сnаnілля,яке породило Римсь

кий розкол,nона,з паnним праnом на те,nимаrала назад nолю 

і примушена була принести D жертnу rй єдність·.як.n Папізмі, 

,_'с.к і :'J Реформі, nce ЗDодиться. на запнішність: така Ьластипість 
Dcix пораджень раціоналізму.Єдність Папізму є єдностю зопніш

ньою,якій є чужий живий зміст.І nоля nротестацськоrо розсуд

ку є також nоля зоnнішня,без реального змісту.Папісти,подібно 

до Іудвїп,тримаються за симnол (знамення~ознаку).Протестанти, 

як Елліни,тримаються за логічну.мудрість.~им і другим однако

nо неnрИсТуПНО розуМіННЯ ЦерКDИ: nолі n ЄДНОСТі,ЖИТТЯ D ро

зумі. 

У Папістіn нерозу~іння Церкnи йде в супроводі озлоблення 

і1 озброєних наклепіn.У Протестанті~ воно наповнено байд~~о

еr:>rJ і озброєно презирстnом. Зрештою, тому, що рсноnі nідношен

hЯ пк Папістіn так і ПротестантіІІ до Церкnи лежить неnігла

стnо,то нема приnоду rніпатися на них.Для т~х і других по

г.а~кна боротьба з Церкnою O}J;HO.KO::JO неможлива. 

За те nідчиняється для ню~ ПОLНа межлиnість ,наnіть,не

обхідність nнутрішньої,міжусобної бортьби.Ця боротьба,з біль

шим або меншим запалом,тпгнулася більш трьох століть,ця 

боротьба, r. якій пооючі сто.рони не заижди обмежуnалися на 

зброю слопа,а nжиnали ·нерідко і других засобіn,менш одnер

тих ·і згі.!J;них з духом Християнстnа,далеко ще не наближаєть

~~ ~( свого кінця,не диnnячись на те,що n~ій nже nичерпали-
J 

с ~ r .огалf>ні сили nоюючих. 

А;1е D чому полягають результати ц1є1 боротьби? 

Тому ,що боротьба поміж віруваннями Заходу (круаянс - у 

французькому тексті М.Со) nідбуnалася на грунті раціоналіз

му,то не можна,навіть,сказати,що об'єктом її будь коли була 

nipa ( фуа ·-у французькому тексті М.С.)Бо ж ані nіруnа~ня, 
ані переконання,як би щирі не були перші,а пристраетні 

останні - не заслугаnують назпи nіри. 

Раціоналізм nідеалізмі- така.доля Протестантів. 

Раціоналізм n матеріялізмі - така доля Латинян. 

Брехня n Романізмі,як доктрині,що зрікається свого nлас
:то~о,Dихідноrо початку - нсминуча.Я сказаn Dище,що розкол 

Заходу почаnся замахом обласного погляду на с~борність олно

Dірства;іншими слоnами:Dпроnадженн~іl царину ЦеркDи нonoro 

принципу - раціоналістично~с с~аnілля.Щоб уникнути лальші 

~Rслідки цього принципу,не зрікаючись блуду,n якім Dін nи

я~ипсп,розкол буD примушениМ,~ очах цілого світу і у nлас-

-
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них,одягнути на себе машкару Римського десnотизму.Історичний 

пикрут пдався,але.полишиD за собою незгладні сліди.Перша 

зброя,nжита на практиці ноnостпореною пладою,були фальсифі

коІ'.ані ндекреталії 11 ,які nобачили світ за часіD непибаглиnо

го сумлінням nanи Миколи І; пони були Dзяті зі складу nідроб

лених документіn;для захисту цих перших свідоцтп стали по

трібними нопі nідробки;таким чином ціла система брехні nоD

стада мимоnолі під nершого поштоnху,який послідоnно nереда

паn себе з nіку до Dіку,п силу історичного закону,наслідки 

якого підчуDаютьсs лонині.Вдумайтеся Ij софізми Римської пар

тії і nи nобачите,що nci nони без пинятку екераnані до одної 
мети:захопати nід очей nce ще незагоєну язDу,яку спричиниn 
nкінці 8-го або.D початку деn'ятого століття епроnєйському 

Заходові розкол. 

Ось де лежить спрапжнє джерело того морального занепаду 

і спрапжня rtричина того наллому,розходження з nраnдою,кот

рим у Римському ісповіданні nикриDлюються.самі спітлі душі 

і Dкрипаються ганьбою найбільш Dисокі уми ••• 
~оротьба ще nродоnжується,ал? характер її змінипся,nнас

лідок того,що nиснажилися моральні сили nоюючих.Споєю нега

тивною стороною ПротестанстDо остаточно підnала nід nплип 

пиключного раціоналізму,а пазитипний зміст,який ще захаnав

ся в ньому,розnлиnаєтьсп D тумані спаnільного містицизму. 

Сила нещадної логіки тягне його D прірnу ніби то філософсь

І-:оrо бсзпір'я,і,небулучи nСГані пдержатися на цьому схилі, 

~ін,немоn би з заздрістю оглядається на Романізм,який,при

наймні на nозір,збсрігає ще позити~не одкропення.3аnеречую

чи ЗGконне предання,не маючи жипої єдности ані в минулім,ані 

D суч:аснім,не будучи Dстані задо~Jольнити ані потреби людської 

душі,яка шукає безсумніпної nіри, ані nимогв розуму,котрому 

потрібно точно пизначене пчення,Реформа безнастанно міняє 

сnій грунт,переходячи пі~ одної засади до другої.У неї не 

nистарчає,наDіть,смілиDости СDідчити про дійсність і без

сумніnність будь якої істини,тому,що nона знає наnеред,що 

на другий день їй доDедеться,імопірно,розвінчати цю істину 

~Ік зLичайний симпол,як міт,або блуд,породжений невіглаством. 

~ це~ час nона ще говорить про свої надії,але D її голосі 

чути розnук;у. 

Романізм,як здається,більш поDний n самім собі.Він не 
обмежує себе nимоrами чистого сумління:,nін зручно ухиляєтр

ся nід логічних наслідкіD обпинуnачень,які закидають йому. 
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Але й nін є сnідомим того,що в Dлучений n саме серце тим, 
. · · . б. неможлипість . . . 

що DlH ус~1домиn со 1 оудь-коли ~иnраnдати т1 п1дстаnи,на 
які Dін покликається,як на доказ беіrіерерпного спадкоємстпа 

спого' предання й с:!Jого Dчення та необхіднастю пості~но nжи

Dати брехню,щоб :захоn~ти не~аконність тієУ підстаnи,з якоУ 

пін народиnся.Він шук·ає. собі підтримки D паную.чім неуцт:оі, 

:?.. ЩС біЛЬШ D ТИМ СТраху,ЯКИЙ МИМОDОЛі ОПаНОDує ТИХ Осіб,_які 

Ті':·. бачуть іншо-rо. nиходу,як тільки D раціонал-істичний деУзм 

г,~':JТ'Jстантстпа.Алс Романізм ухиляє';Гься під кожног_о докладно

тq.дослілження і має жах перед ним_Л~ді nчені бачуть це ясно, 

n нсDчені під~уnають ца hiDcniдoмo ••• 
Що найменше полсnину обЬk~уnачснь,я~~ падають на сучасне 

безDір'я,треба було б поулости - згідно зі спрапедлипостю -
на обидnі галузі розщеплено~о на ~Di частини раціоналізму, 

тоб то на Романізм і на Реформ;у·. Напруженість бортьби_ поміж 

Романізмом і Протес~а~тстDом на терені елЬnесних дискусій 

значно послабла.Иле поміж nорогуючими парrіями продопжуєть

сп пгихопана,так моDити,підземна боротьб~.Не можна закидати 

Xr~ цьоrо,бо примирення є неможлиnим,а змагання логічними до

nодами,як DИЯDИD дос~ід,приDолить до наслідкіn,які є непи

гідні ~ля обох сторін.Через те і намагаються пони знайти со

бі підтримку, більш або ttснш наJJ;іЙну, о. бо D підпорі народніх 
мас,абр D ін~ересах престоліn (линастій)та рриnельоD?НИХ 

станіп.Такого роду засоби,на жаль,занадто часто DЖиnаються 

на nрактиці обидпома сторонами,~ереnажно ж Римською паvтією, 

пка,при поріDнюючи більшій конц~нтраціУ громадської актиnно

·сти,допгою ппраDою здолала придбати особлиnу зручність D по

літичних інтригах і ~а часто застосо:суnала згубне праnило,що 

мзт~ опраnдує засоби. 

3розуміло є загальне стремління Dcix наредіn, які_ іспоDі
дують Християнстrзо, здобути для ncix пеnну части_ну nолі, осві
ти й добробуту,які є ~оступнt для суспільстnа і можуть бути 

досягнені праDдою та любоn'ю.Лле н знзю також,що по Dідно

шенню до Церк:Dи (та пласти~их тільки їй заnдань М.С) це є 

не псрпісний,а посередній рGзу~~Т3Т~до якого nона мусить 

етаnитися байдуже ,не прий~Jо.ючи D нім безпосередньоУ участи. 

Бо УУ мета,та,до котроУ nона прагне,стоУть безконечно nище 

кожного земного добробуту. 

Є якnсь глибока фальш D союзі релігіУ з соціяль~ими дома

:;::-ое,Ен~:1І.п,r;соромно сто.є за Церкпу,яко так низько nпала,що б~з 
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закидіD сумлінна рекомендує себе урядам чи народам,н?МОD 

~атага наймитіп,яка.Dиторгопує собі за старанну сЛуЖбу плат-

в . м . 
ню,захист чи пошану ••• М1шупання n спрапи матер1яльного до-
б~обуту людей,nистапленням на позір сDоєУ.більшоУ або меншоУ 

здібнасти розрішати спраnи такого порядку,гадаючи цим доDести 

nрисутність Духу Бо~ого D сnоїм лоні,Церкnа губить кожне пра

по на доnір'я лю~ей.Не одна Християнська держапв ~никла з 

обличчя землі,о. Китай нарахо:зує ТJ(Ісячелітт:я існупання,по

між якими були й столі!тя nисокого добробуту.Намагаючись 

станути спільниками політичних доктрин і підпираючись при

страстями,наDіть цілком законними,релігійні партії Заходу 

тільки гублять спій аnторитет ••• 
Моральне nиснаження стає з кожним днем nce більш і більш 

rідчутним.Мимоrзільний жах пере,ТL обличчям загальної неб'езJ;Іе

ки,я~~ загрожує Хм,опаноDує раціоналістичні секти Заходу: 

Пnпізм і Реформу.Перед ними шDидко зростає неnір'я,но те, 

яким ~изначапся Dісімнадцятий nік,н~ неnір'я багатіїn і nче

них,а неnір'я мас,скептицизм нсnіrластпа - це законне nород

ження раціоналізму япkого чи замаскопаного,того,який протяго~ 

стількох пікіп удапаn себ.:? D Елропейськім спіті за nipy. 
Зближення обох партій .т~ля спільного Чину, було б так сам9 

безкорисним як і боротьба.Сзме стремління до такої угоди 

nже шкодить спрапі,як nірна ознака страху,безсильстnа й nід

еутности спраnжньоУ Dіри. 

Зині,моральна енергія їхня· надломана і розпука наштопхує 

їх нз шлях очепидно помилкоDий.Вони ж не можуть не розуміти, 
.. 

цо коли одно Християнст:Jо nсесильне проти не nір 'я і блудіD, :-
то ,наnпаки,n десяткоnі різних Християнстn,які ділають разом, 

людстnо,цілком обгрунтоnано,пізнало б усnідомлене безсилля 

та замаскоnаний скептиціз~ 

Досі,ніхто не робиn подібних пропозицій Церкnі і я смію 

сnо~іnатися,що й не зробить,і лодаю рішуче:Церкпа Праnаслаn

на не зnернула б на них жадноУ ynarи. 

Як члени Церкnи,ми носії її ~еличі й rідности,ми єдині D 

цілому сnіті блудіn,охоронці ХристаnаУ істини. 

Розкол Заходу є сnаnільне,нічим не заслужене nідлу~ення 

цілого Сходу,захоплення монополії Божестnенного натхнення -
коротко кажучи моральне братоDбиnстnо.Такий є сенс nеликої 

єресі проти nселенськасти Церкnи,єресі,яка nідняла у nіри 

Заходу її моральну підетаnу і самG через те зробила· nipy 
неможлипою. 
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Я DИ~онаn поnинність,стануDши на захист Церкnи проти не

праnдиntJІХ обnинуnо.чень, Я І~ і я , однак, не nnажаю за напмисні 
наклепи.Щоб зробити мої заперечення переконуючими,я мусиn 

вияr.ити характерні особлиr1ості я1-: Пра:1ослаn 'я, так і розколу 

Заходу, який є ніщо інше, ЯІ~ ;замз.скоr:нз.ний раціоналізм, і я пред

стаDИD сучасне положенн~ релігійного питання D тім оспітпен

ні,як nоно нам здається~Я rислоrиD смілиnо nчення Церкnи і 

nі~ношення її до різних DИ,діD рОЗІ<олу;я однертс под~лиnся 

~~:о~мч думками про боротьбу сект,про її Dластиnості й сучас

ни' стан.Але я смію сподіnатися,що ніхто не закине мені ані 

пристрастного злого наміру,ані сnідомої неспр~nедлиnости. 

Я не намаrаnся пр~хоnати nороЖість _.rіуrлки за нещирою :помір

коnаностю nиразіn. 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ~ 8 8 8 8 D 8 8 8 8 • 8 8 D 8 8 8 8 • 8 8 8 ~ Q 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Часи є дуже тнжкі.Нс тому тіЛЬки,що підетаnи багатьох 

держап,очспидно,хитаються.Бо на очах історії зqгинули й ма

буть загинуть ще багато могутніх і слаnних націй.Не то-МУ;що 

І}ід сутичок складних і протилежни ... -х інтеросіn хnилюється 
цілий спіт.Бо ж зоnнішня сторона людського життя n усі часи 
6:/ла_ такою ж само бурхлиnаю нз поuерхні.Ні!Тяжкими є ці часи 

'l,ому,цо роздумуDання й аналіз підточили підстаnи,на яких 

спечиnали nіддарно людська гпрдиия,дюдська байдужість і 

люд.с~ке неуцтnо. 

Я сказаD - гординя.,бо раціоналістична філософія,низкою 

суnорих nисноnкіn розуму приіїrг1ла , , ~ школі Гегеля, сgма того 
. . 

не бажаючи,до доказу,що сдин~~ розум,коли nін познає nідно-

сини поміж речами,але не самі речі,~:оnодить до пqрного запе

рсчення,точніш до небуття,коли Dін зрікається nіри,тоб то 

nнутрішнього пізнання речей. 

~ таки~ спосіб,зруйнупаЬ~и лю~ську rординю,Dін примушує 

~~ пресити у Dіри того,чого но nетані дати людині один ро

зум,що nрацює по законам лоrіки,але є одірnаним nід інших 

духоJJИХ сил. 

Я сказаn - байд;_ужість і нсnігло.стnо, бо душа людська, не 

задоDольняючись приняттнм піри,як спадщини,що наслідуєтLся 

з роду D рід,згідно зі еліnою зпичкою,почала nимагати Dід 

Dіри ДОКаЗіD rY прзn,тоб ТО DНутріШНЬОЇ та ЖИDОЇ Гармонії 

rї зе.сад і переконалася r ~хній підробленості (фальши:сості). 

Вона розпізнала раціоналізм n тому,що накидалося їй яко Dipy, 
розпізнала його D Реформі,Dідчула його D Папізмі.і,п цьому 

_·ип~дкоDі,як я здається ~oLiD,noнa не помилялася. 
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Розкол Заходу є спаnільне,нічим не заслужене підлучення 

цілого Сходу,захоплення монополії Божестпенноrо натхнен~я 

коротко кажучи :моральне братоnбиnстDо. 

Такий є сенс пеликої єресі проти nселенськости Церкпи, 

єресі,яка Dідняла у nіри її .моральну підетаnу і через те 

саме зробила nipy неможлиnою. 
Читачі й браття!Від неnідання або гріху минулих niкiD 

перейшла до пас згубна спадщина ~ зародок смерти і nи несе

те за нього кару,не будучи безпо~ередньо :синні,бо nи не. мали 

докладного пізнання (розуміння) того .блуду, D котрому :соно.. 

заключалась.Згубна спадщина,~ міру розnитку її неминучих на

слідкіD,засуджує на смерть Dапе ~ухоr.е.життя,яке· покищо оду

хотnоряє nас.Видужання є у ~а~і~ uл~ді.Я благаю Dac доконати 
моральний под~иг:пир~атися з пут раціоналізму,засудити Dід

лучення проголошене на схі.п;них брс:.ті:с,підкинути.nсі наступ

ні рішення,що паnстали nн~слі~ок тієї непраnди,приняти нас 

знопу до спільноти з nамп на пра~nх братерської ріпнос~и і 

Dідно:сити D споїй душі єдність Церк~и,щоб тим самим,підро

дипшись D її єдності одержєти прапо поnторюпати за нею: 

нВозлюбімо один одного,щоб однодумно спопідати Отця і Сина 

j_ С:.;пт о го Духа". 

х~ороба носить D собі смерть,а :сидужання не є.пажким. 

Воно пимагає тільки акта спра:седли~ости. 

Чи захочуть цього люли,чи nіддадуть переnагу уnікоrічен

ню царстпа непрапди,обдурюючи,як і досі,своє сумління й ро

зум СDОЇХ браТіD? 

Читачі,пирішуйте самі й для себе! 



А.ХОМ'ЯКОВ 
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дЕКІЛЬК.А.'СЛІВ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИЯНИНА 

ПРО З.L',~~ІДНІ ВІРОІСПОВІдАННЯ. 

Примітка М.Скрипника: 

Третя брошура А.1Сом 'Яко па написана ним з приподу різних 

тгоріn Латинських і Протсстан'rських GDторіn,як nідпоnіді 

Н.'' ~іого попередні дnі брошури.Воно. з' я:силася n році· І858, 

~ Ляйпцигу,у пидаnництnі Брокгаузо..3 огляду на те,що зміст 

її D деталях покликаєтьсп на тексти Ьпонентіn А.Хом'якоnа 

ро:зуміння її, без знання цих тGкстj.D, надзnичайно утруднює·ть-
t:. 

ся.Подаю тому лише останні nисноDки А.Хом'якоDа,які .незалеж

ні nід текстіn опоненті:с. 

fl nже показаn,~о пся історія Церкnи є історією оспітленої. 

благодаттю людської полі,яко с:сідчить про Божестnенну істину. 

r.~.л~ D цім подnизі nолі требо. розрізняти дnі форми тої ж са

~оУ СИЛИеВ Церкnі,D ЇЇ цілості,DИЯDЛЯЄТЬСЯ ПОDНа nОЛЯ D Ісу

Сі Христі;:сияnляється поля,заnжди сDідома с~оєї непогрішно

сти,п сучасному,як і р минулому,і за~жди пе:сна D самій собі 

і n дарах Духу Божьrо.В поодиноІ-сій особі,Dияпляється: смирен
ня nолі Християнина,пкий маючи міцне переконання,що для Цер

кnи бm.Jд є неможлипим,приносить с~ою данину до спільної спра

!JИ, Dг..ажає себе заDше · ни,~\че с:соїх бр о. тіn, підпоря~копує їм 

спою.пласну думку і просить Бога станути тільки зн~ряддям 

піри псіх.Така є та поля,якій ніколи не-бракує Божого"благо-

сло:!Jення. 

В Протестантизмі,поля,для ціла~ громади,є nоля постійно

го Dаганвя(сумніnу),nоля,запжди готоnа nідкликати нею ж про

голошені~*8Б~аноnи і ніколи не пеnна u рішеннях,які прого
лошує сьогодні.Для окремої особи,яка.так само мало -~ірить 

D громаду,~к і громади Dірить n себе~Dоля є або nолп-~ум

ніпу,або nоля безrлуздоУ ~іри ~ себе.В першім ~ипад~оnі 

сумніD породжує спідомість СDоєї цілкоnи1ої намочі,а n дру

гім - сот~орення куміру зі споєї гор~мrnі.В обох пипадках 

це є воля без благосло:сеннп Божого,ролп D розумінні політич

нім ,а не D розумінні Християнськім. 

Прзnди:са єдність,nнутрішня,плід і nияn полі,єдність,під

стс!JОЮ якої служить не наукс~ий раціонGлізм і не спаnільно. 

умаnність устаноnи,о. моральний зек6н· DЗаємної любоnи М мо

литпи, єдність, n котрій при т:сіх різницях n степені ієрархії 
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'Г ~~ поj~І-ІОDаг на пиканання таїнст:с, ніхто не панеполюється, але 

псі ріпна закликаються бути учасниками й спіпробітниками :с 

спільній спрапі,коротко кажучи,єдність ~ благодаті Божій, 

а не по людській устанопі,- така є єдність ЦеркDи. 

В Романізмі,Dірно зрозумілім,єдність для Християн є лише 

єдність послуху центральній :сладі.Це nідкорення Християн 

доктрині, п якій Dони не спіппрац1Jють і я: ка на запжди мусить 

залишатися для них чимсь зоnнішнім,тому що пона спочипає п 

єдин1и roлoni ієрарх11,нарешті це є цілком опрапдана байду-. 

жість ло піри ,яка ос.таточно зпо;;иться до покори пір1.. івnого. 

Очепилно,що це є. єдність п умо~нім розумінні,а не п розумін

ні Християнськім. 

Воля та єдність такі д:зі сили,яким гідно доручена таєм

ниця полі людськоr по Христі,Який рятує. і пиnрапдує псі стnо

рін~я через споє по:сне поє~нанн~ 3 ними. 

Плодом цих сил, з лс.ски Бо::-:ої, с не пірупання: (крус=tянс -
у французькім тексті М~Со) і Н'~ пізнання здобуте аналізою, 

а пнутрішня: досконалість і спостереження: Божест:сенного, 

інакше - піра,яка по с:соїй істоті,як 1 по джерелу,з якого 

народжується, - неприступна для бсзnір'н.Протсстантський 

сумні:с,шукаючий піри і не знаходячцй їІ,Римська умопність, 

211·~Г-t с.тс.пить людину,так мог.ити,поза nірупання,не можуть 

ані зберігти :сіри,якої у ~их нема,ані пстояти проти попиого 

непірстDа,яке опанопує їх. 

Скажу більше:с~мі пони суть ніщо інше,як безпір'я:,п прин

ципі та :с зародку. 

Захід підкину:с оснопне ~чення про любо:с,на котрому пабу

доnане псе життя Церкпи.Цим блудом,самий принцип Християнс-

ТDа піддається під су~,так пк кQлись буn nідданим нз суд 

Богочолопік,який проголосиD принцип любоDи.І тепер,так як 

і тоді,Іудейський перDос_:сященик ни.магається підкорити його 

заnнішньому законопі;і тепер,як і тоді скептик,дихо~анець 

ГреціІ, запитує його: 11 Що є істина? 11 - не будучи nc тані зро-
зуміти його підпопіді і,нар~шті,обидuа:прсосnященик і скеп

тик nіддають його безборонного n руки безnір'я,яке готує 
для нього хрест і смертну кару. 

Натомість на Сході,Цсрко~ золи~илася nірною nченню апосто

лі:іJ,об'єднуючи пнутрішньою спільностю піруючих сучосности та 

пибраних з минулих r.ікіп,поuирюючи блпгодійстпо cnorx моли
тоn на прийдешні покоління,які,Е сuою чергу,молитимуться за 

сuоїх попередникіD. 
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ЦеркDа кличе D cDoY обійми Dci народи i~n nonнo~i безсум
ніnноrо сnодіпання,чекає на nрихід cnoro Сnасителя.Сnокійним 
оком nона диnиться,як Dік за nіком,хnиля за хnилею,rрім істо

ричних штурміn,струми nристрастей і думок людських_кружляють 

і лютують наnкруrи каменя,нс котрому nона стnерджується. 

t.• 

Диnиться і не турбуєхься,бо пірить D його нерушимість. 

Камінь цей - Христос. 

МАРТИНУС НАЙГОФ 

ЖОВНІР;ЯКИЙ РОЗПИНАВ ХРИСТА 

Вчеnились Його nальці дико n ц~ях,пким Його прибип 

мій молоток нn хрест.Коли ж почуD,nідносячи прапицю, 

~ло є ім' я та ніжне: 11 Я б хотіD, щоб ти мене любиD! " 
тоді я о ста точно зрозуміD r.елику, на;r:~;зrзичайну таємницю. 

І сміх мій,рзnтом,зникну~ серед скреготу зубіD. 

Я боже~ільним стаL,що ~омага~ся кроLи Dід любоnи. 

Бо ж я Його любиD - і безупинно биn,і биD,і биn -
ЦDяхи ~Його долоні,зж поки тріснуn хрест дубоr,ий ••• 

Tenep,мon одержймий,я ЦDЯХОМ nробитим у моrй долоні 

малюю р и б у - симпол імені Його,~ідзнаку й моноrраму, 

на кожну балку, кожне дере:L;О, на кожну стіну й браму, 

чи н~ грудях моїх,чи нз піску,наnочіпки nрисіnши r оболоні. 

О 8 8 О О О О О О О 0 О О О О О О О 8 О О О о О о о о О о О О о о О О О О о О о о о О О О о О О ОЬ О О о 8 

оооооо о •• оо о оо оо •••••••• оооооо ооо о ••••••••• оо ооооооооо 

І коли хтось мена заnитує,поб~чи~ши п моїм обличчі муку, 

н r~ідпоDідь даю: 11 Це Він мені проби:с цnяха крізь руку." 

ПсреклаD з Нсдерляндської моDи 

r:ti. Скриnник. 
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