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ОЗНАКИ НАШОГО ЧАСУ 

В «1\омупістично~f.У 1Іаніфссті» І\арла I\lulJKCa з 1 ~1~ р. 
r.y.1a згадюt про те, що «ПО Евроні бродить примара І\0-
:мунізму». Сьогодві це вже не примара, це об'яв.ТJепа й 
реальна дійсність. Тому не буде пересади в наших сло
вах, коли скажемо, що наш час це, передусім, час об'яв
леного матеріялізму. 

Чимало світочів нашого часу та подвижників модср
них суспі.ТJЬІШХ рухів людства закорінили себе на ба
зах доктринального матсріялізму. І3они обмежи.ТJИ свій 
світоглядовиІі кругозір тільки до того, що доторrшльвс 
it експериментальне. Всі свої ідеологічні й праиичпі 
побудови сперли па те, що теж потребує опертя, спер
ли па саму матерію. 

Ці матеріялісти при розв'язці найважливіших жит
теrзих проблем поr:.'Іиrtаються тільки на економічні і 
статистичні науки :n: науІ\ОВі абіршши, на об'явлення 
матерішrізму, але піІюли й під нішшм позитивним по
г,ТJядом не звикли поклиrtуватися на en. Писання, чи па 
Боже Об'явлення. J{Jrя обІ'руптовапня своїх світог.1ядо
впх систем і чинів придумали свою ОІtрему діялеюи
ку, що не є нічи~r іншим, тільrш методИІtою принципо
nо хибного мислення. Го.1овний висповоІt цього хибно
го мислення такий, що, мовляв, розвитоІt матерія.;rьної 
Rультури в майбутньому досягне такого високого сту
пеня, на якому людина не ч~'тиме в собі потреби релі
гії. Тоді релігія сама собою відпаде а життя, як зайва 
і зовсім непотрібна річ. І це!І висновоrt І\Ладуть вони n 
основи свойого світогляду, думаючи, що людина :може 
повнотою жити й виживатися, а людство може розви
путися в багатогранну і досконалу спільпо1·у людей 
тіJІЬІШ тоді, коли Бог- умре! 

Якщо мова про принциповість в їх житті, то вона 
наііевідентніша хіба в одному, а саме: в бе3застере:н.:
ному запереченні всього, що переступає межі матері
яльного. Сфера духа для них не тіль1ш чужа, а про
сто- не існує. Те, що вони 3вуть ду:JІ::овним, не :мае 



вічо гu t:ІІіJІьного а християнським ноняттш1 нро (іеа 
смертну душу шодини. Rоно є тільки назвою для озна-· 
чення комшІеІ\СУ тих функцій живої матерії, які без
носередньо не підпадають під змислп. 

Occpeдort їх життєвих заінтерссувань - це вже не 
.Dог, як було в давнині і в середньовіччі, і не природа, 
а навіть не людина, ЯІt це було в нових ві1шх. Центром 
їх заінтересувань в найновіших часах стала- матерія. 
А JШЩО схочемо висловитися докдадніше, то сrшжемо, 
що навіть не матерія, як така, а просто машина, цебто 
матерія, офор11шена творчою думкою людини. Та1шм ро
бом найновішу добу історії людства треба б вааnати не 
теоцеnтричпою, а навіть не антропоцентричною, як це 
було давніше, а таки машино- або механоцентри•шою. 

l, надиво, саме тоді, коли люл.ський ум сnромігся 
на найбільший механічний конструктивізм, завершениtі 
спохяльною J{ОІІструкцією атомоної бомби, в мораJІьно-
1\ІУ житті JІюдини прийшли до слоnа найдеструктивні
ші властивості та сили. Uбізва.11ися n ньому чинники 
етичного розпаду, розкJшду та розвалу. 

Це явище n аспеІ{Ті християнської концепції життJІ, 
хоч і парадоксаJІьне, наснрізь зрозуміJІе. Бо відпад .шо
дини від духових і моральних принципів життя, а при
пад до самої матерії та до матеріялістичних благ і тен
денцій - це шлях per'pecy, шлях марнотратства. Це 
шлях блудного сина! На цьому ш.11яху не можна зба
гатитися, тільки змарнувати одідичеве й надбане, доб
ро. Марнотратпий син, що покинув тверді моральні за
Іюни батьківського середовища, думаючи, що найде 
повноту життя на широких дорогах матеріяліетичного 
виживання себе, вкінці-кінців опинився таки при жо
добі з помиями для тварин. Опинився при ньому не 
тіль1ш голодним, але, передусім, духово й морально 
розлаJJ,паною та розпаденою людиною. Це було жаJrю
гідне об'явлення матсріяи1ізму n його житті, що розкла
;щ .. пося і загнпваJю в моральних занепадах. Нкиіі же 
це промонистиіt символ д.11я модерних марнотратних си

нів, для матеріялістів! 

І цей внутріншій розклад JІЮдини, розклад її мо
рального й духовного життя - це перша найхаракте
ристичніша ознака нашого часу. Це-деструІ<тивна о-
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анш\а. Це те:;ІІ: найuіJІьше пещастJІ, ш;е п:.зага.'Іі мог:ю 
впасти на людину. Бо не матеrіяльпі псдостапш, не 
ваіІші умовипи поnоєшюго життя, не бра1~ остаточного 
світового миру, ІЮ попевірІ;а багатьох :мільі:опів Gе;з
притульних людеіі по світі, а навіть не го.1о;~. що щю· 
рідп•ує рЯДИ ЖШШХ .rJЮДСЬЮІХ СПЇJІЬІІОТ, Не Те Є Паіі
бі.І!ЬШИМ ЛИХО:\1 НОВОЧаСНОЇ .1ЮДІШИ. Jї ІІаіібі.lЬШИМ .'IJI
XOM і прокJІЬОІІО~І є пісоІ~ нід ногами, брак духоrюrо й 
:r.юра.rтьного оurр~·нтуnанпн під життям, ії внутrішній 
ро;зпnд, що ;заіспуnав ЛІ\ насаїдок ві,1ш1ду ві;~ !Jога. 

Та це/і жа.тшгідний ст;:ш сучасної людшш, моrа:Іь
но розладнаної й ро::~рідженої, пінк не дає нам права 
вважати песимі3М за другу характrристи'ШУ ознаку 
нашого часу. І>о, як каж:е Артур І\сстлер, «ситу<щія 
така од•шіІна, що песи~ІіJм, як і дсфстизм підчас вііі
ни, недонуСІ\а.rтьпий!» Павіть ця обставина, що GcJGO:Il;
нicть і запеІ\Ла вороІІІ:ість до всJшої релігії - це осноn
ні притаманності Gагатьох мі.ТJьйонів теперішніх JІюдсіі 
на зем.;ті, не повишш настроювати нас песиміетн'ШО. І>о 
«sanabiles fecit Deus nationes.» Бо сила береться навітІJ 
:; ие.чочі, якщо тіль1.:1t ця uе.11іч, я~> каже св. an. 1/ав.ю, 
:ш~>оріииться в Бозі. Бо Gлудна дорога марпотратного 
сина все таки скін'Ішшся Ного поворотом до uатью1. 

То\Іу другою пайхарактерпстпчпішою, в цьому ви
падку таки конститутивною, ОЗІІаІ{ОЮ нашого 'IaCj' є 

зворот людини до Бога. Це ще, правда, бодаіі пшаІщо, 
не поворот, а тільни рсф.:lеЕсі.н пад поворотом до І>ога. 
Це тільки повернеппн людини лицем до трансцендент
ного світу, аворот людської думrш в Gік христи нпси,ої 
проблематики, зворот культури в сторону християнізму, 
ІШ якому двигалося, pocJIO і розцвітало людство внро
;~овж д1юх останніх тисячоліть. 

Цеіі поворот помітниіі в політи'ІІІІІХ фор~!uцінх ::Jа
хідно-европейських народів. !(і формації шr.поІш.lися 
безпосередньо по щ)уrій евітовііі ніііні а GуНнпх су
спільно-політичних р,ухів, новних еt;спресивпого Іі офен
зивпоrо наснаження християнськими тенденцінми. Іх, 
правда, бо.J.ай деякою мірою, можна вважатп аа рrак· 
цію на марксизм, що опинився па с.lіІІИХ у.1ицпх істо
рії. Бо, як каже відомиіі америr,анський теолог, РсИ
нольд Нібур, «Це дійсио тртіч11а справа брести в щюві 
й .Іtариувати с'Карби одиого пттлішtя ua те, щоб пере-
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.1/О.!ТU O.J.UY TlljJUHiiO, а 1/ОТі.Іt U11UilltTUCJl вi•t·lla-вi•t :J ДJІ/1· 
юю». Все таки ці християнські суспі.nьні й політичні 
рухи- це вияв звороту дешсої частини людства облич
чям до Бога. 

Куди серіозпіше треба ставитися до відродин хри
стиянської ,1умки між людьми пауІш іі письменства. 
Відома бо річ, що численні сучасні европейсЬІ~і й аме
рикансЬІ·•і природники, філософи іі письменники щораа 
виразніше підкреслюють вартість релігійности в житті, 
щораз тісніше споюють науку з вірою, а життя з хри
стиянською етиrюю, та дедаJІі голосніше говорять щю 
те, що людство без Бога докотиться у безвихідну безо
дню. 

Не менш проречистим дока;зом звороту JІюдини на
ших часів до Бога є глибОІ~е внутрішнє нереконаннл 
кожного з нас про те, що наша дійсність, без повороту 
у християнську духовість життя, безнадійна. Бо всі ми 
наочно переІ\ОІІа,1Jися, в які беаодні западається ·ш лю
дина, яка пе має в С(•бі Бога. 1\Іи власними о•шма ба
чили відчоловічення безбожних людей та бестіяльність 
життя, побудованого на самих матеріядістичних І\ОН· 
цепціях. І 1южна Jнодсьr;а одиниця, що пережи.па воєн
ні страхіття і, не зважаючи на те, не перестала носи
ти в собі бодай дещо дюдського й шодяного, ;затужюш 
аа ;зміною життєвих орієнтацій. 3абажала переставити 
себе з вузьких обдастей затухлаго матеріш1ізму на не
обмежені п.пощипи такого життя, в ш~ому існують і 
мають ваJІьори не тільюі :матеріядьні, але тако:ж духо
ві й мора,1Jьні вартості. Бо вона зрозуміда, що творити 
,т1ад і щастя в житті самими матеріядьними засобами
це те саме, що творити число 3 самих зер. 

Якщо хтось захотів би окреслити цей зворот сучас
ної дюдини до Бога доІ~ладнішими словами, мусів би 
назвати ііого зворотом JІюдини в бі1• християнського гу
манізму. J(ей християнський гуманізм, очевидно, не м-аf: 
нічого спільного з т. зв. суспі.1ьпими гуманістами, що 
наспраnлі є недобре замасІ\ованими матеріш1істами /і 
марІ<систа:ми. Він теж не стоїть у ніякому зв'язІ<У з т. 
<!В. трагічними гуманістами, що, правду кажучи, попа
.1JИ в трагізм з самими собою саме тому, що втратили 
Бога. 

Наш християнський гуманізм- це релігійний гума-



нізм. І lc нас.ІJідуванпя Христового чоловікошоб'я. Це 
сл~'жба найвищим справам нашої нації без великих 
слів про боротьбу й героїзм. Це жива й діюча антитеза 
r.сшшм тtроризмам над ті,тюм і душею Jrюдини і Грома
лянина. J le чесне життя людини, ЛІ\а вміє передусім 
,'Jюбити і нірує, що будуччину має тідьrш те, що ро
nиться а Jrюбови та що ладне кожної хвидини стати 
перед суд. Така людина переконана, що світ здобуде 
ті,тrьr\И тана гуманність, шш в минудому була розп'ята 
і витримаJrа пробу на хресті. 

Фі.тrософічною підбудовою цього нашого християн
t:ького гуманізму є філософія любови, філософія поєднан
ня суб'єктивізму з об'єюивізмом життя. Це проrшнеп
пя мосту між с_у6'єr\тивізмом модерни~ світоглядів, що 
слким чи таким способом сягали дешшми своїми коре
нями в націоналізм і геrе.'Ііянізм, а об'єктивізмом в фі
.·юсофії св. Августина і св. Томи. 

Бо саме тому, що модерна людина пірвала контакт 
а об'єктивпюш принципами свого суб'єктивного життя, 
себто перерваJІа зв'язоrt своєї душі з _релігійними заса
JtаМИ життя, саме тому вона сьогодні таr<а неповажна 
11 нервозна та порожня й відосередня. Вона в багатьох 
випадках ста,тrа просто безпринциповою. А най6іJ1ЬШе 
.1ихо в тому, що навіть етичний припципіялізм, що є 
першою й основпою притамапністю кожної шляхетної 
JІюдини, це сьогодні річ доволі рідка. Тому дедаJІі рід
І~ішою стає й християнська чеснота, що є підкладом 
під .У'Сі інші національні, громадські й товариські чесноти 
n пришодному житті. Оця чеснота, про шtу англійсЬІшй 
нисьменниrt Лжільберт Нейт Честертоп таrшм досадним 
способом вів діялог з редактором журналу «АтеЇСТ» у 
своєму фантастичному романі «Сфера і хрест», кажучи: 

«Хрпстияпсь1щ чеснота - незрима, бо воиа є 1tеспо
тию иор.Іtалмюю. Християпство завжди не.иодие, бо воио 
чисте, а кожиа .Іtода- це 1шчuстота. 1\оди І таJІія за хоп
,:rюваJІася мистецтвом, JLерква видавалася надто nури
тансЬІ\ОЮ, а Іюли Англія ша.тrі.'Jа від nуританства, Цер
кву вважали за занадто :мистецьку. 1\оли ви дискутує
те з нами, зюtидаєте пам спішсу з монархізмом і дес
потією, але забуваєте про те, що наша перша суnереч
ка повстада з нехоті піддатися божеському деспотизмо
ві Генрика Vlll. Вам видається, що Церква завжди по· 



aa;ty •ше у, а u діnсності uопа - нере;t ним. Нон а мас 
І\ЛІО'І J\O перманентної чесноти. Вона єдина устанона шt 
землі, що може постійно променіти чеснотою і зробити 
її чи~Ісь більшим, ніж rюдою. l~ей фаи .ясниіі і ;tоюt
заниІі історією. І ви, папр., не можете запере•шти мож
.тпнюсти того, що завтра вранці в ІрJІ.яндії або в ІтаJІії 
:.~'.явиться людина добра, але добра саме та1~ою ;щбро
тою, .яку бачимо в житті св. Францисr~а з Асіаі. Ви теж 
не можете заперечити, що джент.нмен часів (-:лисавети 
був ~ІИЦіlрСЬІШіі Та ідсаJІЇСТИ'ІНО 113СТаВ.ІІf'ІІИіі. А.'ІС 'ІІІ 
можете, хоч би й ви, бути джевтJІмепом доби (-:JІиса
вети'? ... » 

Подібний запит можна спрямувати до всіх Ш1ШІІХ 
;tuморослих атеїстів і матері .ялі ст, в з- ні;t нершої, ж
структиrшої, ознаки нашого часу, кю1-:учи: 

«Невже ви спрщюжиі б,ІJТ!t лицаряжи добІl peлit'iituot'o 
та ,,:у.zьтуриого реиссаис.ІJ (J ко:юІ(ЬІсііі .Vкpai'ui'!» 

А до мо.1одих українців з-під другої, r'онстутивної, 
озшши нашого часу, себто ,·\о тих, що завжди ~ІаJІІІ 
або відпайшли І>ога в своєму серці, треба повторити 
CJIOBa. Папи Пія Х11., rшсказані в різдn.янім нос.1апні 
3 1 П13 р.: 

«Не тратьте вЦваnІ! Не за.zишітм:л беа'ІUШІІІ.ІІІl ІЮСІ'· 
ред РіJїи! Ставайте ло відбудови иового суспільства в і.Іt'н 
Христа і для Христа!» 
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"ТЬМА КРОМІШНЯ" ... 

«Темрява аuвнішшІ», «TЬJ\Ht І~ромішшІ»- це т~, що 
kвує поза І(арстгюм Небесним, поаа царством незахо;щ
•юго Сопцн, по;щ ііого світлощами it радощами. І ~е І~ рай 
вічного горл, сс.лищс істvт. па ш•их упаJІа l'осноднн 
I\afнt. Це місце переСіуваннн ворогів Божих~ 

Іtе місце, де, ;щ словами Ісуса Христа, іспу.:; «IJJШ'I і 
сІ,регіт аубів«, (Мат. ~. 12). 

Авапr'ар;~ Іlсбеспого ЦарС'Гl!а ШL зем.Іі -це св. Хри
стова Цеrн,ва. Uся її дішІьпість повернепа на те, щоб 
рятувати шшаіі6і.пьшс чис.1о JшщсьюІх душ дш1 Небес
ного Царства. А все, що воза нею, всі області шодства, 
па JШі не допускають її вшшву, всі сфери життя, що 
находяться ззовні її нере.·Іиююї, спасальної містерії, 
( «mysterium tremendum») -це <<тьма кромішня«, «тем
рява зовнішня». lle- mysterium iniquitatis. lle- жит
тя, в якому nирішаJІьну рОJІЮ nідіграє зовнішність, на
зверхність. Це кошмар темрлвних сиа, кошмар І~рихот, 
Іюшмар .:Іюдсьюtх нристрастей і гріхів. 

І не від сьогодні існує на землі двоподіJІ аюдеіt 
на тих, що ціпують Небесне Царство, і на тих, що по
аюбиаи «темряву зовнішню». Свята ІІ:атоJІИЦька Цер1ша, 
аванr'ард Небесного Царства на землі, це збірнота .1юдей, 
які є синами цього І~арства. ЦJ'!: збірнота є Божою, а 
водночас і людською установою, заснованою самим Го
сподом ·нашим, Ісусом Христом, на те, щоб вершилося 
ді;ю спасіння шодського роду. І І{ожна людина, що г.·ш
боІю вірує в Бога і в його правду, навіть тоді, ко.тш 
nона вродилася, JIШ:Ja іі була вихована n іншій церков
ній спі.т:rьноті, якщо тільrш ГJІИбоко вірує в Бога, правед
но :живе і ма~~ добру волю посісти повноту релігійної 
нравди, вона принаJІсжить до ве.'ІИІ(ОГО :.Jбору тих людеіі, 
які творять аванr'ард Небесного Царства на :.Jeм.:ri, святу 
Христову 1\атолицьку 1 tеркву. Бо Христос умер на хресті 
за всіх лю.цеіі. Божий Син був розп'ятий на Голготі за 
спасіння всього людства. Тому кожна .1rюдина, що хоче 
пізнати реJrігійну правду, а водночас вірує в Бога і 
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прuве;що жюю за моральними заr:онаr.ш тн:І три, в ш'іі\ 
вона змааку вихоnана, мо:же GШlстиея, може шзійти в 
Небесне Царство! 

Але не вrзііідуть до нього ті, що віднали від l3ога, 
ті, що переста,тш вірити в ноемертне життя, ті, що не-
3Jlюбили Христову 1~еркву, ті, що не шукають Бо:ш:ої 
істини на землі, а тіJІЬЮІ її зоннішної форми, ті, що u 
своїм нерозумнім фанатизмі ладні в боротьбі ;Ja букву 
Божого заrюну забути про са~шіі заrюн. 

Не ввійдуть до нього ті, що торгують БmІІ:ою правдою, 
що продають або rzупують її за <Іемні б,1ага, ті, що по
.:нобили тлінність цього світу і, запашшши Gеред темрн
ви грішного часу віхтю~ власного cuiт.'Ja, думають, що 
вони запалили сонце. 

Не ввійдуть до нього бе;Jвірrш, грішниr;и й мвтерія
.~тісти. оті сюзернителі життя, що все висоr,е, ясне і 
спрямоване в ві<шість нотраплять осквернити своєю при
земністю, своєю тупою задивлсністю в саму дочасність, 
в саму минущість, в саму назверхпїсть спр,.ав і речеіі. 

Не ввійдуть до Царства Небесного ті, що в:ш:е тут, па 
цій землі, покохали «тьму rtромішню», полюбп.1и «тем
ряву зовнішню», полюбили те, що шшодиться не пі;L 
жшютворним теплом Божої .'JаСІ\И і Божої науки, а 
дале1ю від них, шшаіІдальше nід її ці.1ющих впшшів, 
шшайдаJІьше від того вічного світ:ш, що, за СJІОвами 
св. апостола і евапгешrета Іrана, «у темряві світить і 
темрява не обгорнула Ного» (Ів. 1, ~). 

І в наших часах бачимо, що справджуюпен Спаси
теJІсві слова, сказані з приводу сотІшкового прохання 
до тих, що йшли за ним. Сипи Царства, ті, що були 
призначені своїм життям здвигнути npecтiJr Бо:жого цар
Gтва на землі, нащадки подnижників В(;.'ІІшого труду ДJlЛ 
Христової Церrши, що впродовж двох тисн•юліть шшо
хала під своїми крилами все, чим людство сьогодні може 
nохвалитися, - оті всі европейські передові люди, що 
в своїх жилах по сьогоднішній день носятJ, кров лицаріn 
хриGтиянської давнини, цієї «magna parens rerum», -
нащад1m духових претирітщі'J середиьові•tчя, тuх преторі
ющів, що кормили свого духа aep110Jt ві1t110Ї правди, а ue 
со.ло.мою забріхаиости, - оті всі 11ащадки світлих войов
ииків за Боже t~арство па землі в великій своїй частииі 
«nовкидапі в темряву зовиішню». Повкидані свої.чи при-
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eтpacт!l.lt~t it гріха.чи. Пошшдапі в безбожне життя, в без
просштюсть життя, в безнадійність своїх днів, у життя, 
що о6ерн,Улося в тирлище закоханих у собі людей. Іх 
дv.чи. нк '/Са.же r:в. Інаи. обrzтулися в «божниці сатшm» 
(OG. Ів. 2, J()), а їх нівтарі- це «1lрестоли f'атаии» (06. 
І в. ti, 1 n). І! см а в них д;vмrш про Небесне І ~арство. Нема 
н них :Jаінтерссуваннн ію ніятшх Ішсоюrх, духонних. 
на;t1Іриродних справ. 

Ім видається, що вел таїнственна мудрість життя 
попала їм під шаш\.у, наче зловлений горобець.' Тому 
вони вважають, що всі присуди Божої Премудрости 
МУСЯТЬ ПОСТУПИТИСЯ перед ВИСНОВІШМИ ЇХ мудруваНЬ. 

Велич спасительного чину Ісуса Христа, що відІ~упив 
людство, мусить, мовляв, пересупутися в тінь перед 
величчю їх зохманого чину в беаустапніх СІ\ривавлених 
боротьбах. 

Вели·І Христової снасальної ідеї мусить, мовляв, по
():rіднути перед ве.личчю їх безумних ілей, що міняють
ШІ одна по одній, наче в Ішлеіі;щскопі, а Іюжна з них 
це новітня драrюнна химеричка, що пожирає тисячі й 
мільйони людсьrшх жертв. 

1 тоді, І\ОJІИ над цим пеклом, у яке перетворилося 
життя Jrюдипи в наш час, тремтить преясне слово Хри
стової науюr, на'rе неземний подих високої таїнствен
ної поваги, модерні uезбожншш і матеріялісти своею 
делебральною мудрістю повчають людство, що пекла -
нема, що «тьми І~ро:мішньої» - нема, що «темряви зов
нішньої» - нема! Нема, мовляв, місця, де, як каже 
Ісус Христос, «буде плач і скрегіт зубів», тоді, rюли ми 
на власні вічі бачимо присінок пекJlа вже на цій землі. 
В присінок пекла перетворили цю зем.лю саме вони, оці 
бсзвірки й :матерілJlісти, ці сквериятелі правди, ці fіре
хупи, ці забрехані забріханці наших днів ... 

На сцені великої історії останніх десятиліть бачимо 
пересуn персонажів усякої масти. Та невже ви не спо
стерегли цього фаюу, що тільки дехто з них і то хіба 
вряди-годи і не надто гомінким голосом, прорече, що 
поиад два Jtільярдп людей страждають, мучдться і горю
ють тіль'/Сu то.~tу, що числеииі з uux зиехтували Небесне 
Царство. Багато з них втратили твердий !'рунт під собою, 
погубили релігійні засади, забули про Бога, відірвалися 
від Христоrюї Іtерюш, переста,'ІИ нірити в безсмертніt:ть 
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в.ласних душ і вогнями власних пристрастеН спалишr в 
собі Божу ласку. Тому їх душа- це ніби сrшлена земля, 
а їх думки - це наче звіяний попіл спаленої землі! ... 

Сьогодні багато говоритr.ся вро :матеріяльну конкрет
ністr. соція:тшого, сеІ)то про те, що соцішrьні проблеми 
наро;~ів і держав ІІІОІЮІа роав·язати тi.!Jl>IOI мв.терія:Іьни
ми, конкретними змінами в житті .пrо;tей. Без :Jаспоrюf:н
ня всіх матерія.1ьних, r.;онr\ретних пuтpt:G працюючих 
мас реrюшоції, мовляв, перманентно існуватимуп, не 
тільки n ім'я реформ, a.;re в ім'я самих рсвошоцій. 

А rюли ви обізветеся та сrсажете заінтересованим у 
цііІ справі про те, що найваж.тинішим моментом в со
ціяльній проблематиці повинна бути реальна rюнrtрет
н і сть соці яльпого, себто реаJІізаціл Іювкрстних заса;t 
:християнської особистої та сусніJІЬІІОЇ снравед.швости в 
житті, рrа.:rізація Божої правди між людІ.ми, реа.тrізація 
Божого царства на земл:, то вам закинуть склезіястичне 
світосприймання. Пам скажуть, що ви не :Jнаєте методо
JІОГії ~1міни епох, вам зареr:tяментують уста всякими 
рафінованими способами. Вони ніш~ не повірятr, у ваше 
твердження, що на цій землі ніr.;о.ш не заіснуtс: тюшй 
час, у шсому всі матерінльні потреби всіх працюючих 
мас будуть вповні ааспокоєні. Тому JІю;щна без своїх 
мора.1ьних за.1ожепь та обГрунтувань ніколи не uіднайJL() 
самої себе зрівноваженою і вдово.1Р-НОІО. А стрижнем 
всякого тришюгомора:rьного заложення, критерієм справ
жньої морааі, повним міри.1ом мора.:tьпих діннь ;rюдини 
є віра в Бога, релігія, є Божа правда! ІІе може ж бо 
бути Іtритерієм моральних поступків :rюдини- :нодська 
нран;tа. По вона сьогодні цн, а :заuтра йпаюuа, в одного 
с.нка, а в другого така .. '!юди fюшуть на ціІі 3е:м:1і вже 
fіагато тисячо,,Ііть і аавжди шуrш.пи правди, вкіиці Jf.Іta
.Іl11 f:воїх иаіівидатиіm1l1' і иайвизиачніmu:r філософіч та 
.Ішслителів тт:и впз1юли, 111,0 11іколи не UJJ. ю іі 11е.Іtа ua 
:JЄ.Іtлі більшої та велпчиіиюї правди 1101Щ( правд!/ Хри· 
стової 1Щ1J'К11. А сьогодні ви часто почуєте 1і побачите, що 
мо:юденьrш собі людина, шуюtю•rи щшвщ1, потранить з 
:шеважливою Гримасою на устах вис;rовитися, що це ЩР 

ве.,1ика проблема, чи християнізм вйагалі випраuдав себе. 
А вкінці, мов:rяв, він має на цю справу :юuсім інші, 
свої власні. окремі погляди~ ... І цеіі шуrшч нравди на
nітт, НС :ШЇІ\ІІеТЬСЯ, ЮІ.ЖУЧИ Ці C.'lORa. НІ~ЩО і!\ МІ! ІІШЛ/1 



б в римських часах, я пе:вен, що він мав би надію пе
~щuяром сісти на колісницю, або па Ішадригу, призна
чену великим переможцям і тріюмфаторам. Бо життя 
цієї мо.ттодої людини перемінилося в «темряву зовніш
ню», бо ця .людина вже в своїх моJюдпх роках аагs·би
.:Іа саму себе, втратила змисл в.:шсного існування, уби
.ш в собі тлгу до Небесного І ~а рства, перестала бути 
собою, а cтaJJa м'ячиком своїх пристрастей і невпоряц
кованих гонів. Уй і не сниться реалізація Божої правди 
на аемлі, бо вона вірує тільки в матеріяльну конкрет
ність соціяльного, вона вірує в примат матерії над 
~JШТТЯМ. 

Нанрикінці ще ;~екільІш слів про саме життя в «Тем
ряві зовнішній». П німецькій літературі відоме твер
дження одного філософа, який Ішsав, що "wir sind hier 
um zu werden, nicht um zu sein". Докладніше мовлячи, 
т~і слова говорять нам, що ми живемо не на те, щоСі 
тільтш існувати, але' ми живемо на те, щоб бути, щоб 
мати в собі повноту і певність буття, щоб мати в собі 
нере.~шв трив1шх буттєвих сил. І знов же в російськіn 
Jтітературі був відомий т. зв. «Вопрос Пирогова», що но
сив на:шу: «()т,тть іли казаться?» В цім випадку йшло
сн вже не про те, чи «існувати» чи «бути», а просто 
Нш:юся про те, чи в;загалі «(іути», чи тільки «І~ааатьст), 
себто чи тіль1ш говорити про наше життя, а пасправ
ді-це вже не життя, це тільки- Ішака про життя, 

т,·оJІи ми аамис.ттимос}j вал цими питаннями, а водно
•шс пі3паr.мо саму істоту модерної людини, мусимо ска
аати со()і, що сьогоднішнє життя-це вже не справжш~ 
життя, це ШІ\е тільки ІШ3ІШ про справжне життя люди
ни. Бо су•rасна людина живе в «тьмі кромішній», у 
«темряві зовніпшій». Бо модерна людина шукає щастя 
в евоїіі аоштішності, n матерінJІьніВ ІJа3Верхності свої/і, 
в плитких бистринах часу, а не у глибипах свойого л.у
хоnого життя, не в собі і не в Бозі. Вона не шу1шr. 
І~~~ рства Небесного, а свойого власного царства, що вже 
тут, на цііі землі, стало «тьмою кромішньою». 

Тим то, як каже Христос, «багато-хто прийю;ть вЦ 
r·ходу та :юходу і .засяю;тt) JJ Царстві Heбecui.Jt» ... Може 
прнІ1ти, зрештою, може вже й гряде, час, у якому евро

неНські народи, що морально великою :мірою розкладе
ні, ві,rща.'lі ні;~ Ложого царства на ае:м.тті, а тому й «110-

1[j 



кидані у тьму кромішню»-Проnадуть. А їх місце в св. 
Натолицькій Церкві, що є аванr'ардом Небесного Цар
ства на аемлі, <-Іаймуть народи а Сходу й: ~3аходу. Те 
місце можуть теж ааповнити люди 3 ;}аходу, то,1.и 3 

обох Америк, де помітний гли6оrшй аворот прюнодної 
думки й опінії в бік християнських щшнцrшів життя. 

Одне понад усякий сумпів певне: Аваю'ард Небе,·
ного Царства 11а ае.Іt.лі, св. }{атолuцІ>'ІШ Цер1.·ва--ие проиа
де! Пропащ;т11 же, :югииуть і ще:пщть ті, що о6ерщJ.7ІІ 
f'tiOC ЖІJТТЯ у «T1JJt,1j 'КрО.М'ЇІШtЮ». Jlн «ТЬМа 1\.рОМЇІІІНЯ», ЦН 
«темрява зовнішня» аассе їх у собі еноїмн ві•тнимІІ бун
тами, неспокоями і rтраж;щннями! 
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В ІМ'Я ЧОГО? ... 

Таїнство ІІ рссшпої Троііці - перо:Jгадне. .П юдськпІі 
розум сам собою може зб<tгнути Н пізнати, ЩQ Вог дій
СІЮ є іі наснравді існує. Але цей же розум заслабий, щоб 
міг доr~ла;щішс візнати Пога. Віr! сам собою не нотрапить 
нізнатп, яrо1й Вог є і .нrta Иого во.тш. Він не спро
можІшіі охопити таїнства св. віри. Шн мусить ІІідІю
рядr,~!Щ'І'ІІІ:Н цим таїнствам, мусить відкоритися їх не
аuагнутості, муситІ, новірити в їх правдивість не череа 
їх юю•шість і очеrшдність, а з уваги на вірогідність 
ІІожого Сина, Ісуса Христа, що сам навчав шодеВ про 
себе і про природу свого божества. 

А Снасителева наука нро Божу природу ось така:
,_~ тіJІІ,rш один Uог, най•шстішиІІ дух, Творець неuа і 
:.~емJІі. Він аавжди був, є і буде. Він є всюди, на rшж
ному мі~ці, та :.~нає про все, що було, є й буде. Він мо
же вчинити все, що хоче, бо є всемогутній. Шн є тіш,
rш один, але n трьох Uсобах: Пог Отець, Вог Син і Пог 
Сnяти!і )~ух, aGo одним іменем: Пресвята 'ГройІ~я. 

ІІершою Божою Особою є Пог Отецr,, Творець і Все
держитель вселенної. 

;~ругою Uожою Особою є Божий Син, Ісус Христос, 
правдивий Uог, Снаситслr, і Шдкуните,тн, людства. Свя
те Писанш1 наапвае ііого теж Вожою Мудрістю або Во
жим Словом. 

'Гретr,ою Uожою Осоuою ~: Святий JJ:yx, правдивий 
Вог, ~'тішитель і 1/окріните.пr, .тнодства. 

Це ІІресвнта Тройця. Нашому розумові не під силу 
;зрозуміти таїнство існування трьох осіСі в одній Пожій 
ЩІИJЮ;Lі, тан:, нк не під силу йому :.~роауміти таїнство 
Вошю•rеrшн Вожого Сина (існування двох природ, Бо
жої іІ JІЮJLСІ•КОЇ, в одній особі Ісуса Христа) або таїн
ство ІІресuятої Евхаристії (нриявнkтr, Uожого Сина під 
ВІІ/І.ОМ часточки xJІiua). Але цьому ж нашому JЮ:.Іу:~~юві 
~J нід силу новірити в ці таїнства, ввірити в їх правди
вістr,, нризнатн наснранжпістr, Спасителеної науrш 3 

уваги на uірогідніетІ. самого СнасптешІ, що пчпu: 
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«Де вас двоє чи троє ;зіuрані в ім'я моє,-там я 
серед вас». (Мат. 18, .20). 

У nідповідь на ці с;rюІЗа 1:ожен ;з пас повинен СІШ
;пtти: - Я ІЗірю, я гаряче ІЗірю 13 ці таїнства, в .ш.:11х 
ІІJНІЯІЗІІе Бож.ество (ГІресвята Евхаристі.н) чи ;щоР. нри
JЮ)t в о;щі Іі особі ( Вошючешrл Uожого Сипа) •ш троє 
Вuжих Осіб в однііі природі одІюго Вога (ІІресвша 
'Гроііцн)! 

Н вірю ІЗ таїнство Пресвятої Тройці! 
Я вірю 13 ІІ ресnяту 'Г]ЮfіЦІІІ! 

* * * 
Пе 13іриІЗ у ГІрсевнту Трійцю Jіарл Я1юСі Гірш, па

]Юджений 13."11. 18!12 р. ІЗ І'ашювері, нрашІуІ( веJІІІІ,ого 
раGіна Самсона Рафає.1а Гірша, що в /tругііі поJювині 
ХІХ. сторіччн створиn був відомиіі у всііі Ещюні жидів
сьюІІі новоортодоксійний рух. Він nзагалі не nірпв ~, 
нiJtкoro Uoгn, Go вже ІЗ молодості етап Gе~шірІшм. І3_ув 
німецьrшм письменником, журнаJІісто:м, мистецьІшм ре
цен;зевтом і театраJІьним критиком. В 1 ~~:н р. втіr( а 
шщіона.JІсоціялістичної Німеччини до ІІІnайцарії. огодом 
нереїхап до Америки, де ІЗ 1940 р. дістав праІЗо гро:мадяп
с:,тва. Ввесь час від•ІуваІЗ у своїіі душі ЯІ(усь норо ж п е
ч у, що її не міг шшоІЗнити ніякою працею, ні жодними 
ЖИТТЄІЗІІМИ ;заінтересуваННЯМИ. В МіСЯЦі JIIOTOMY 1 !ІН р., 
саме тоді, коли зоІЗІІ ішпі умови1ш його життя бу ли па
СІ,різь IJaJJa..'J,IIaпi, 1іого внутрішнє життя було таке по
хвиJІьоване, що він почав втра•шти духову ріввовагу. 

Саме n тих днях ІЗін, як фільмоІЗий рецензент. пішов 
до І{ ЇНа на новий фільм, що носив назву: «Пісня 
ІІернадетти». Це Gув сфільмоІЗаний твір nідомого ан
стрійського ШІсьменншш Франца Верф е JI я, жида, що, 
втіІшючи перед пі:мецьки~ш нацистами, опинився був у 
Bf'JIИitiй скруті бішІ французишх .JI ю р ді в. 'Гам ночав 
за:мислюRатися над появою Непорочної Ліви Марії маJІііі 
дівчині, Бернадетті Субіру, і скJІав обіт «nроспінати 
її пісню», яюцо врятується. По втечі в Америку він до
держав слова Н наrшсав прегарний роман 11. н. «Шеня 
Всрнадетти». 

Це іі з екран і а о в ани і і ром ан зроби в па Гірш а 
nслиІ\С враженнп. Ііо.пи вnечорі сів аа ниса.ньнніі 
t:тіл накрееJІJІТІІ рецrн;.~ію на нього, ві,І:Іув у ео(іі гаряче 
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бажання щераз поба<Jити ііого. І таким робом деІtілька 
вечорів, один аа одним, провів у Іtіві, глибоко пере
живаючи фільмові картини, що ночина.лися ось -Якою 
заввагою Франца Верфеля: 

- «Для тu:r, що в'ЇJІJJЮТ1І, ofiт'pJJІІT;ІJвmm я Ш'noтpiriur. 
Для rit•:mipuиJCiв Іюuо - fіе:щілиtr» ... 

В тих тижнях у душі Гірша скланея вирішальний 
нереворот. Він навернувся до триєдиного Бога, стан 
християнином, дав себе охристяти ... 

Про цей переворот у своїй душі написав він rшижку 
в формі листів до свого еипа. Ця книжка має назву: 
«Поворот до Нога». Вона вийшла в 194G р. і вже нере
І\Ладена й па пімецІ.Іtу мову. В ній м. ін. є ось JІКі гли
бокі дуМІш: 

- Цієї ночі я побачив світло, що не походило з ні
нких земних світляних джерел. Це було сяйвисте буття 
в мені і при мені, це було світло, що дзвеніло врегарпи
мп акордами моєї улюбленої музики... Воно було в 
мені й зі мною павіть тоді, Ішли мої oqi буJш прпмrшу
ті... UyJю т:tскаве і заспокіrїJrиве ... І ~е була мелодія, 
яку я не міг найти в ніякііІ муаи•шій симфонії, хіба в 
сунровіднііІ му;зиці до фі.1ьму: «Шеня Бернадетти». Цю 
меJюдіііну му~шку, схон.пепу оGразово, можна вичутн в 
дитя•rих с.повах Uерпадетти: - «Це була ІІані, але я не 
знаю, •ш це Gу.тщ Мадонна, бо вона не мовила мені про 
те нічого ... » 

- Відтоді мен і вже 'Іуже почуття опущености. Uo я 
а!Jо,зумів, що існуе щось сильніше від мене, що береже 
11 охороняє мене. 1 в тих днях і годинах, які наступи
.~ш по неренороті в моШ душі, було мені щораз .нснішr, 
що я вперше в моєму житті ночу в себе Uожим створів
ням ... 

- І я пізнав, що мені треба прощення й шобоrш. 
І)о я ночув себе винуватцем, таrшм винуватцем, яким 
тільки JІІОДИІШ може бути ... 

- Я поба<Іив, що будова мого дотеперішнього життя: 
ПОJЮJІІ:ШІ і зруйнована ... 

- Мені стала очевидна цн істина, яка каже, що ви
І-Jішальні і наі!І.;ращі ре•Іі заісновують в житті 3авжди 
·1оді, ко.ли а ньогu uшrада~: той атут, якому на !Імення: 
му.J.руваннн. 
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- Н завжди памагавел з~·стріти й візпати .тнодеіі. 
П був наче 6 одержимий дуююю про приєднання при· 
лте:Ііr.. І я наfІшов їх багатьох ... k1e вритім JJ забув 
Gув відпаїіти самого себе .. . 

- 51 колись думав, що джерс.по ваНвартпіших Л)(Щ
сьr~нх персжишшь-це ;зовнішній світ. 'Га згодом л пе
реrюІшвся, що 1U'мас иічот дорою1~і1mіти.'о іі 1/t'рr.нrи
tщлиtіиюю иад в.ласиі ю;хоні ?лufiuuu. І я доІtJНщно у
евідомив ccGi, що життя-це ніщо інше Іі ніщо ширше, 
JШ передусім мое власне життя ... 

А В ІtіНЦСВИХ ІІІірІ\~·ваНІІЯХ СВО!:Ї ІШИЖІ\11 ЦСіl 1\ОІІ
ВСрТІ!Т І\аже м. ін. такс: 

- 3аіспуuало мое нереродження, мое зповунаро
лжсrшя, з'ясоване сJюва:ми апостола і f:вавгелиста Івана 
(:~. :-)): «Коли хто а води й /f.JJXa ue JI0,111TM'JІ, тоіі ur .Ію
же tюіііти в !(арстно Боже». 

- І я почав переJІаштовувати свое життя, бо нема 
вічого знаменнішого і важи'Іивішого, ЯІ\ влаштувати co
tii свій шшспий бу день. 

- 1\Іеві стала ясною правда про те, що в житті 
ідетьсJt не пш про рятунок перед небеанеками і страж
дапншш. В житті йде гра про ві'ІНість, про снасін
нл! ... 

- Л:авніше стаnав я, Gувало, замислившись Ііі.ТJя 
ві1ош 'ІИ на ро:зі вулиці, питаю•ш самого ceue: «Пкиіl 
же розумниіІ сенс ма.-:: мое ЖИТТJІ? І: ім'л чого н жи
ву? ... » Іlей сенс н шr.:с віюшtІшов. Н ЮІ\е ,rt,mt.'Ja,'І.ІIO 
:.НІаrо, в ім 'я чого жи_ву! .. 

* * * 
ІЗ ім'я чого жппемо на цій :землі? Л iм'Jt чого борп

І\а•:мося :з усшшми :ІІІ:ИТ'І'ЄUИМІІ труднощами'? В ім'я •ю
го ведемо 6оротьGу :за наше ісиуnапня на ріаних від
тиш;ах та па nсшшх фронтах JLііІсности'? 

n чш; ім'я збира~:.:мося до гуртоної нраці та в ім'я 
•юго творимо всш;і види життеви х та еусн iJJI,JilІX цін
пощів'? 

Невже в ім'я Пога Отця? Невже в ім'я І3ожого Сина'? 
Невже в ім'я Сш1того Духа'? 

ІІев:же першим Ішноном нашого життн, першим :зако
ном нашої rюроп.(ін f: Тоіі, що нас сотLорив, Tvn. що 
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нас штасно1о кров'ю ві,(куrшr., Тоіі, що вас освлпш та 
Оt;ВЛ'Іу~: і І~рЇІІИТЬ t;ROЄIO JШСІ~ОЮ'~ 

jfк :же ж часто JІю;щна щоііІю ва схшІі свойого ві
І~У зІшходить відповіль на питаппл:- 13 ім'я •юго'? іІк 
часто JIIOJЩIIa аж у пізних JIOI{ax віднаходить сенс сво
r.му Еікуваппю! Uідваходить його аж тоді, І~О.'ІІІ це ві
кування пілто•Іспс uезси.тшями і СІ\JІСрозами старости! 

іІІ> •шсто вс.тпший гомін наших лнів- це тільrш го
~Іін і uі;Іьш ні•юго! ТіJІЬЮІ гомін псрсшшання порож
нечі В ІІОf\О:і\ШС'ІУ, BtЩO.JIOC ІІСВИПОВІІСННОЇ ;~уші, ЩО 
рнануласн засІюІ:оїти СІЮІо т,угу за •шмсь uе3мсжшІм і 
нсскі ІІ'ІСІШМ- кршюм nласІюї нсмо•1і lt нсзорієнтопано
стн. 

Наше життя-багатогранне. До нього ІІІОЖШL підхо
;щти і Ного можна оцінювати з усяких uоІ,ів. AJIC є в 
НЬОМУ ОДИН ІІУІШТ, Від JШОГО 3аJІеЖШL ВСЯ ііОГО вар
ТіСТЬ. І ~ей нункт-це н іuи стсмпе.;Іь на аоJІотііі о()ру•щі. 
Він еві;~·шть вро враrщиву ціпу жиТТJІ, про tіого справ
>І\ІІІо вартість. 

Цсn пункт-це відІюві;~ь на питання: 
В ім:я чого'? 

- іІкий сспс маr. ваше ;І\Иттл'? 
- іfІШІі 31\ІИСС:І l\\Ii ВІ)\ІІаІіІІІJІИ Д.Ш1 ІІаШОЇ :іІШТН~І:ОЇ 

Сіоротьби '? 
- n ім'я чого ми стражда~~}.fО, uopcMOCJI, uорИІі.Ш·:І\10-

сн, прямуємо вверсл, ·перемагаємо труднощі, rщсмо в 
:щ:Іскс й велике псвідо~ІС, що на нороаі смертп мож:с 
стати тисяча разів певідомішим і загадо•шішш!'? 

В ім'я чого'? 
Невже тільrш в ім'я якоїсь химери·: Чи в ім·я ін

стинкту са~юабережеппя? Чи може в ім'я рятунку на
шої мі~ерної істоти перс;~ 33ГJ1адою, що 1t таІі., СІ,орішс 
чи пізніше, пагряде'? 

Невже тідьІш в ім'я рятунку псрrд цією заг:ІадоІо, 
що їй на ймення: смерть? 

Але ж у нашім житті гра ii;tc не про рятуно1~ не· 
ред природпою смертю, uo таЕні1 рятупоІt - пеможJш
виіі! В вашім житті ідеться щю щось багито вище іі 
важливіше! В нашім :житті йде гра про наше спасіння, 
що є сенсом, а водпо•шс метою нашої 6оротьби! lJ на
шім житті ідеться про Бога, що є нашим спасінням! 
Ідеться про те, шоб ми труди.11ися в і~t'я Бога, щоG ми 
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стражда.1и Н раділи в Ім я Бога, щоб ми рол.шшся, др;у
жи.'Іися і вмірали в ім'я Нога, щоб МІІ здійснювали ня.
ші земні ідеаJш в ім'я Бога, щоб ми всr, що творимо, 
творили в ім'я Бога! · 

Ідеться про те, щоб ми як с.нід влаштували сіриІі 
будень нашого віку! Ідеться пrю те, щоб ми нере.'ІаІІІ
тували наше життя! Треба відшукати сенс /!ого, треба 
поставити перед ним мету, треба яснu іі л:uк.rнJЛно ві;~
повісти собі на :за питання: 

- Який сенс'?. 
В ім'я чого'? 
Єдина християнська в.і;щовідь на це питання таІ\а: 
- В і.к'я Бога, в і.к'я Божою Сипа. н і.ІІ'н Святпт 

днха! В ім,' я вічиою спасіиия! В i.tt' я 1/ рсСІІJІТої Тzюіщі! 
В i.tt' я Отця і Cu1J.a і Святого Ду:J:а! 
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РЕЛІГІЯ І ЖИТТЯ 

t-: ,;11о;щ, що визІІають ІJога. над со(іою,- і є теж .'ІНІ

ди, що цураютьсл Ного. 

t-; JІІо;щ, що. вірують у ІJога,- і є теж такі .'ІІt•;tи, 
що вва:лшють Його ті.'ІL"и ;за шцумІ~У JІюдського ум:-~, 
ті:Іьки - за фантом. 

r-: JІюди, що будову свого життн <Jасновують на І\а
мсшІх Божої науки,- і є теж такі необа•ші JІнщи, що 
СВОЇ ЖИТТЄ!Jі ДОШІ будуЮТЬ На Піску 3СМІІОГО 31/аІІШІ 
й міркування. 

Перші а шrх--це реліrіііні, вірую•Іі люди. 
Лругі-бе:звіркп, безбожники, атеїсти. 
Інша річ, що, ЯІі. ю1же стариіі, досві,·tчсІшіі щюфе

сор пражського університету, Пецка, і бе:звірІ'и вірують. 
А Ії.оли хочете знати, в що uщш віруюп,, у ЯІ\і дог
ми вірують, то не забудьте про те, що тих догм, у Шї.і 
вони вірують -даже багато. 

Uони вірують, що цей світ повстав сам ві;~ себе. Хто 
це доказав? Ніхто! Аде вони вірують в це! 

Вони вірять, що матерія-ві•ша. Невже мають дока
зи на це? Ні! НавпаІш! Закон ентропії свід•шть про те, 
що матерінльний світ не існ~·є снокоІШЇІ\у. }lкщо він 
існував би зпервовіку, в ньому вже давно ш1rасла б 
всяка теплова й рухова енерГія. 

БеавірІ'и вірують, що життя взялося а мертвої Мїl
терії само від себе. Хто докааав це'? Ніхто! НавнаІш! 
Пастер доІшзав, що там, де бактерії не мають достуну, 
мертва матерія завжди залишиться мертвою. По "omne 
vivum е vіvо"-всяке живе беретьсн від жшюго! 

Атсїсти вірять, що чо.новіrс самочинно розвиІІувсл а 
авірини. J, не вважаю•ш на Цf>, що вчення Дарвіна щю 
походження JІЮДИІІИ від тварини новочасниіі пауІ\ОВИіі 
світ опроrшнув, вони далі вірують в те. 

Dони вірять, що людина а сrюєї приро;щ-;tоGра, ;за 
нку вважав її І\олись Руссо. І хоч дос13ід сто.rrіть ІІОІШ
~ав, у які безодні морального упа;щу наде ця людина, 
що спреться ті,ІJЬІ-ї.И па саму себе, а призабуде за Бога, 
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вони таки вірять у те, що .'JІІJДІІна 3 своєї природи 
тільки - ;~обра. 

Бейбо:жпики вірують, щu ;tунншні аІ\ти JІЮДІІІІИ-це 
ті.'Іьки функції мозку. Вони Ішжуть, що JІюдська JLYІШt 
-це ті.!JЬІШ сукуп думоІї. і по•rупаш •. 'Гююж твер;tятr., 
що існування лю;щпи ціJІКовито СJашшuє й її тілесною 
смертю. 

І: це все бе;звіркп - вірують. 

Рі~шиця ж між реJІігійними .пюю.~ш іі Gс:шірІшми та, 
що релігійні лю;щ вірують п те, що є понад ро 3 ~'
мом, а бе3вір1ш nірять у те, що є нроти роауму. 
'Гим то догми бе36ожшшів - нротивороаумові і Gеt~сен
сові, а догми релігійних лю;tсй- сенсові Ji ІЮШІДроау
:мові. 

Атсї3М, бе~шірство--цс [Ю3fНШ душі з Вогом, ві;щ;щ 
душі від Uога. Це бС33аСТСрСЖІІС СІІ[!ЛМ,УВаІІПJІ ВСіХ 3а
інтересуr.апь лю;щни тіль1ш на матерію, ті.ньки па Tf', 
ЩО ТЇЛССПС, 3MИC.JJOBe, СІі.СІІСрИ Ш'ІІТа.'JЬНС і )LOT0{11\aЛbliC 
в житті. 

А ре.'Іігіл-цс 3в'Л30Іі. душі 3 lJогом, це снрнмуван
нл ааінтересувапь JІюдини не ті.r~ьки на те, що ті:Іеснс 
і 3ШІсловс, але передусім па те, що духове й JІ.ушсвне. 
)Le р03ПОЛОЖСННЛ душі, ЛКИМ ЛЮДИІІа ІШ3ІІПЄ l>ога 3а 
найвищу істоту, вважаючи себе 3а 3алежну від Нього 
та вилвJІлючи Ному пошану li почитаннл. 

Якщо ж мова про релігію народу, то під цим ІІО
н нтт ям треба ро3уміти 3В' Я30Іі. психіки цього народу 3 
Вогом, 3в'язоrt його природних дарувань з потснціш.ш 
надприроди, зв'язОІ\ його І\УЛЬТУІШ 3 Церквою. 

Нарід, що розвоєві тенденції обмежить па саму при
роду свого іспувашш, сс(Jто: nідкине від себе все, що 
єднає 11 лучить його природні сили 3 д:жсролами над
ІІриродних потуг, ІІО3буваєтьсл найістотніших стрижпіn 
свойого життя. Тоді І<ультура цього народу перетво
рюється в сукуп мінливих форм і рафінованих пра~•
пш життя. Така ж rtyJІЬT~'pa - ц~ nже не снравжнн 
ІІ:У JН,ту га. а ЦИВіJІі3аЦіЯ. 

Бо реJІігія-це та еила, ю;а порJІдкує, об'єдну,; 
і1 наснажує життя. Вона є норяю~:уючим, об'єдну
ючим і динамічним чинником життя кожної одиниці 
аоRрема, таrюж порядRуючим, об'єднуючим і динаміч-
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НІІМ ЧППНІІІ\01\f ЖІІТЛІ КОЖВОЇ .JІІОДСЬІ\ОЇ СПЇЛЬНОТІІ Та 
всього наро;~у. 

Нопа ~) ІІсрс;Іуеім норJІ/~і~уючнм •шнникuм. llP 
~ни.чить, що nона на стихіііністr,, приетраспість і хао
ти•шість вилвів життл на.І>JІадає нсаміппу, нснорупшу 
й постійну норму. В цііі нормі життя, що ферментує іі 
І;,,Іскотить, виJюшоє а ccfic триш~і nартості іі рухи. lli 
рухи аго;~ом ІJО'ІІІІІнюп. пОІшаувапr своє вираавс o6JJJt'I
'JН, свіІ1 стш1ь, сnою rштт1у вагу. 

Такиіі норню\ую•шіі ВПJІІШ рсJІігії JюмітниН в жит
ті ощюмої ,нюдини, а тююш у житті всього наро;lу. І 
ш~що цей твор•шіі щюцсс n житті паро;щої снільІІотн 
ві;~uушн:ть~..:я Іmро;щв:ж століть, то це сІtрпспtJІіаоnанс 
луховс обличчя ноІю.nінь, цеіІ nироблениn стш1ь їх жит
тя, ця питома вага їх Іtу,ТJьтури створять традицію па
JЩ1.У. llя тгаднція переходитиме а роду в рід, а ІІОІtо
,'ІіНІІЛ па ноІ:оліннл. Нона станс нспсрсuгапим мораJІЬ
шш IIOlt."JH)J,0\1, ІІСІJІ!'!f'рШІИМ дуХОВИМ С!Шр6ОМ ВСісЇ ІІа
ро;щої afi і рноти. 

О:lІШ'ІС рс.ТJіІ'ія не тіJІЬІ>И норНДІ\~'Є, а.лс tl о u 'едн у f) 
жпття. 1:о11а оt).єднує ~Ітття ощюмої JІІо;нши одніl:І<• 
нponi;lІJOIO ІІа/\ПІШ[Ю;~пою ідс~.ю: ілсєІо С'.ТJj'Жfіп Госпu
_·І.еві. Jliii ОДІІЇіі ідеЇ, ЩО ВОДІІО'ІаС .Є МСТОЮ КОЖНОЇ рСJІі
rіііІІОЙ JІІО/\ИІІИ, нід•Ішrсні nci інші спраnи й ідеї її о
собистого і сну r~анпя. Така л юдина ні І\0.'111 не бу де роа
падепою, пролома ною, роагублепою істотою. Вона зп в
жди й па Іюжпім кроці nіднайде саму себе, в усьому 
відшуІшє амиссл', нри всшшх нагодах потрапить доба
чипІ сенс у своїх ділах,, дослідах і перс:живаппях. 

Л велика ІtільІtість розвоєвих тснденцій і проr'рс
сиnшІх спро.мог пароду бс:з релігії перскинеться в хаос. 
<·;;щна релігія снро~южна оu'єдпати їх па довшиіі чаv 
однією ве.ли•шою, трансцендентною ідеєю. Ця могутня 
і11СЯ не тіJІЬІШ об'єднує пJІІора.пістичні аспірації й пря
муоання нагоду. Вона перстворює їх в органічну ска
JІІо змагань до одної пайостаннішої мети, що nо,rщо•шс 
<: наіінершоІо а перших при•шп життя, - до 13ога! 

lli 3Магапня просто -І'ЛІ)о(JаJІьні, не тіJІЬКИ 3 уваги 
па нссхоrшість DСJІИ'ІІІОЇ мсти, але теж з уваги па ті 
беамсжні горизонти і псрспсІ\тиви, .ш-;і відкриває пе
ред життям - падприрода. 

Всі ж pe•Ji і справи життя ця трансцендентна ідея 
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не 3алишаf1 ол.ні поруч одних нrнrІОJІЛЛ.І\Оі:;шнмп, :1.1е 
витворнн: єрархі1о вартостеН і І~о;І;ву а тих j:f~'ІPII і 
справ Іtладс на відпові;ший стуніш •. Ти хо•1 ІН'JІІІІІІіі 
щабе.ТJЬ цієї єрархі•шої драбини нарт01.:тсіі ;зn.тшшає '10.'10-
nіка, па пайслабкішім місці приро;щ, шtііостаІІпіший її 
щабедь шtладає його n руки самого Бога. llим робом жит 
тя дюдини персстає бути грою па ву;зенькііі, ;щслпнс
ній гармопіці тілесних ;змнслів і пристраr.тсіі. а пrрс
ТВОJНОється 1.1 могутню симфонію її нриродних і над
природних сил, об\щнапих одним провідним тоном, од
ною домінантою, іде~:ю ощюго трансцендентного Нога. 

Але релігія не тільки норлдкs<~ іі ой"єднJ<: життя, 
nопа теж-насна ж у є iioro. Вона <~ Ного дшrамі·шшІ 
і ків етичним •шнником. 

Вона не дає людині 3аков'я;зпути над :матс:рі<::ю, що 
ХО'І мертва, <L така ІІj)И1ІаІІЛИВа СUОІМИ ЛССТІШИМІІ ЩШ

ІІа,~аМИ до пиж•юї лю,~сЬІ\ОЇ природи. Ня пиж·ш прпро
;щ людини хватае кожну нагоду, щоб наситити се6е 
насолодою матеріялі;зму, ро3кішшю гсдопі3:му,' сстсти•І
нпми враженплми всш~ого дап;щ3~ІУ та рафінованими 
способами оадовіль мамопізму. lleй світ залещуf; пюІ\
чу приро,~у JІЮдипи, цю природу, в якій ;закорінивсл 
3аІtоп гріха, закон •юдо nічого упадку. 

І хосІ цей упадок нера;з приnма~: на себе aJit надто 
природні види, він все таки ніщо інше, ті.пьки упадок. 
Бо людмпа приходить па світ з паслідднм псрворо;що
го гріха. J, шукаючи цілі та сенсу свойого життя в J\О
годжуванпі своїм тілссни~r ложаданням та ІІшттєnюІ 
пристрастям, дуже часто втрачає з-перед очеИ сво1о най

важливішу й найостапнішу мету. А цією мстою є про
славлення Бога і вічне щастя! 

До цього саме Бога і до цього вічного щастя n Бо;зі 
пориває душу людини і психіку народу-релігія. r:o11a 
наснажує ЇХ Не3аСПОІ\.Оf:ННИМИ СНаГаМИ, НеІЗТИШИМИМИ 

тугами, незаколисанпими спами про щастя, що ііому 

нема~: Іtіпця, про долю, в якій нема нечалі, про :жит
тя, в шtім нема вмірашш. Вона піколи не даf: їм ;забу
ти про їх паНвищу ціль. Вона відриваf: їх ni;~ нрико
лінних приладів до землі, остерігаючи, що 3емля - ц~ 
ті.1ьки наше комірне, що земна батьківщина-це образ 
небесної Вітчи3ни, що nce дочасне й смертне- це ві;~-
6 ивна площина під бе3смертпе і вічне! 
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Без rr.лігії життя HaJIO;(y й окrемої тодини юрачас 
свій питомий тягаr1, обсзвартшut~тьея, губить cвirt спраn
жнііі сенс. 

Без релігії шляхи JЮзrттку, що проІ;ла;~ені перед 
тодьми іі наро;щмп, ?.шють безнастанні ш~рехрестя, при 
яюtх нема ніяких невних дорогошшзів. І тому всі мар
ші і походи безбожиих людеІі та безреи1ігіІіних пародів 
авс;(уться внівець. А снага, що ці походи викликува
ла, хо•І і ЛІШ гомінка та багатонадіііна, дуже скоро 
прогорить у поже'ІІШХ стихіііних пристрастеіі людини. 

РеJІігійна тодипа-це така людина, що nизнаr Бога 
нере;( людьми. А релігійний нарід-це такиіі нарід, що. 
складається з релігійних людеіі. ЩасливИй такий на
ріл.! Бо за те, що ііого діти виз1rають Бога перед лrо;(ь
ми, Бог визнасть npana дього народу перед істоrією, 
а Jrraнa його ;(ітей на небо-перед ві•шістІо. 

· Бо JIOJiiriя-цe не тільки порядкуІО'ІИй, об'єднуючин 
і дннамі•шиІі чипник життя. Релі.!іл-цс са.·Іtс життя! Ви 
воиа-:и!'н:юк :з Tn.Іt, що ua:юa(j себе: 

- «Я- вocnpcciuшt і ж·пттн!» (Ів. 11, '25). 
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РЕЛІГІЯ І НУЛЬТУf-ЗА 

l~j'JIЬT,Ypa 1/ЩЮ)І,У-ЦС ВІІ<.;JІіЛ ііUГО !Ір;щі ІІ<ІЛ ,\'JlOl'IIO 

на.ТJеншІм ЖІІТТJІ. ~Ікщо цн щнщн УJtО<.;ІЮШ1JІІона.ІІа Jty
xoвe жнтп1, то ма,ІJа шt jїІа:Jі Jtyxoвy І;уJІІ>І'уру. ІІр:щп 
Ш1)t ВИДОСІЮШ1.ІІСІШJІ:І.І матсрішfІ,ІІИХ засобів )tO ЖІІТТJІ 
1\IITBOJ!IOP. :матері Я,ІJЬІІ,\' I~,V JIЬT,\'J!Y Па ролу. Л ЩНЩН 1/іЩ 
JІа.па;tнаІІШШ <.;ПіПЖІІТТЛ МіЖ UЕрС~ІИМИ .ПІ<ЩLМН Та МіЖ 
ІІ[ЮШарнаМИ JIIOilCI>IШX СПЇJІІ>ІІОТ ТВОJШТІ> t:ОІ(іШІЬІІJ 
Ісу.пьтуру. 

Тнм то IIiJt аагаJJЬІІою на:тою «І_І.,УJІьтура. нap~Jt.Y» 
треба ]ЮJ,УМЇТИ СТШl po:IO/lT/,'/f !і ,1,1jJ:IJiilll, .IЮTC]JIJI.'liJ/Шl ТІl 
СОЦЇJІ.7Ь1lііі ,{ЇЛJ/1/1\({Х .IICIITTJI, В JШОМУ Нарід IJ ТОіі Ча<.; 
находиться. 

Сам цсіі ро:ншток називаемо постуном, щюr'рссІІІ:
ним рухом, щюГрссо~І. О•rсвп;tІІа pi•J, що цеіі ноетун 
бy)lf>, ЩШІЗДИШНІ IffJOI'pCCOIII ТЇ.ПЬІШ ТОДі, ІЮЛІІ ПіП ІІа
бJІШІШТИМС ЖИТТЯ ОЩJЄМИХ JІЮдеіі і .ШОДСЬІ\ИХ СІlі,ТJЬІІОТ 
JLO шшхось й .. utЮJю,щих Uеа.1ів. То~ІУ проГресивний рух 
му<.;ить бути .кероnапий пришtинами і намагатись алі іі
СІІИТІІ лкусь творчу li здаропу ідеологію. ІпаІ\lне він бу
де ті.ТІІ>ІШ рухом, а ЯІ\ЩО назвемо його проГресом, то 
хіба в та1~ому розумінні, в яко~tу проГресом зпсмо ІІО
стун недуги, що погіршаєтьсл (на~правді це реГрес). 

Та проГресивно:му рухові потрібні пе ті.lЬІШ щнш
Іщпи й шляхетні ідеали якоїсь творчої ідеології. йому 
теж потрібна вироблсна соціяльна й матсрішІЬІШ тех
ніка для належного вияву самого себе. 

ДоІ\ладнішс з'ясують нам цю проСілему І\у,rІьтурпого 
нроГресу ось та1..:і при клади. 

3Сіірпота JІІодей:, охоплена одпою й тією самою іде
ологією, хоче виявити перед владою спій протест проти 
Jшогось пссправедшшого розноряд:жспшІ. 'Гому вона ор
гані;зованим походом щшііШJJа перед будиноІ~ в.шщн і 
~.:нокійно почаJІа співати свій гимн, а її представншш 
в той сам час вручиJІИ начальникові уряду еві!\ ~·сюІіі 
і письмовий протест. Відспівавши гимн, ця збірнота люд
ськпх одиниць в ШІ й кращому порядку ро3ійшJІася до 



дому. lІроrресшший рух цієї маси людей був кермова
виН засадамп і прямував до ціJІеіі JШОїсь ідеоJюгії, а 
водночас під техпічним поглядом був проведений JШ
найкраще. 'Гому цю JІюдсиtу збірноту .можемо ІШЗШlТІІ 
J( у J\ ь т у р 11 о \() . 

Ішпа зuірнота .пюдеіІ, що G.)'JШ щюііняті теж одпіr.ю 
іі тією <.:а мою і цсоJІОІ'ієІо, вшшила не ред бу шшком нла
ди свііі протест нроти того самого ро:зпоряджепнл зне
важливими словами, свистами, криками і прокльопамп. 
'Гом у цю людську збірноту можемо па:звати тіль1ш ма
:1 о It у ль турпою. Бо хо.ч її рух був Іtермованиіі прип
ЦИІІt1МИ і памагався здіііснити цілі якоїсь творчої іде
оJюгії, спосіб вияву протесту, себто техніка руху оСіе3-
цінила сам рух, який сам по собі все та1ш буn проrрс
сшншіі. 

ІЦе інша .ТJюдсьІtа спіJІьнота, що СІ\ЛадаJІася а са· 
мнх nшшднів суспіЛJ,ности, шtі взагалі віколи не ма
JІІІ пі•юrо снільного 3 ідеаламп чи принципами JШої
нсGудь і;~еології, нід'ююІtеІІа иринагідними демагогами, 
вишшла протест проти того самого розпорядження ви

fіиттншІ nіІ,ОН та ІІОІІИЩеншІм обстанови в будиюtу 
влади. Цей беаідеологічниіі рух не можемо назвати нро
Гресишшм, а цю зСіірноту JІюдеіі треСіа пайменувати вро
сто п с ку :r ь ту р н о ю . 

Але Сіуває Н таке, що яю1сь там збірнота дистин
Гованих людсtt сидить при зеJrевім сто:ІИІ\У та пайнрп
r,то!інішнм і найвишуканішим спосоfіом проводить де
бату Шl,'\ снравами, до яких J{ОЖеп з принвних підхо
;шТJ, з іншого станоrшща. І\ожеп з них дивиться на 
речі З ТО'ІКИ 1\ОГJІJІДУ 11\ИТТЄВИХ llllfOД аСіо матеріЯ.'І\,Нl\Х 
користеlt. При цім 3е.ТJснім столику сидять т. зв. ци в і
.тІ і а о в а п і .'І юди. А цивілізація- це не Іtультура! lle 
TiJJЬKII ЗОВНіШНЯ IIOBOJ/OKa J{ультури. Це СуІ{УІІІІЇСТЬ ІІа
буТИХ відомостей вро життя та присвоєних форм і пра
ЬИJІ життєвого побуту Н І;ультурпої поведінки між .ТJJОЛІ>
ми. А принципи іі ідеали тих Jrюдсіі, якщо nоІш 
ваагаJІі існують, ;tуже різІюродні, а ави•шйно такі, що 
мають на увазі тіль1ш вигоду 1і :матерішІьнс доGро в 
житті. 

11 ам 'Jrтa rо•ш rшщесказапе, попробу!І:мо поставити за· 
п rrтaшr я: .. 

- Що :tуматІІ про культуру лrолства в наш час'? 
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Що думати про культуру в час, у якому в ім'я про
Гресу людства великі мільіІони людей одні одІІІІХ скри
навили й помордува.ли, міль/іони погипу.ІJи з голоду іІ 
вичерпання, мільйони втратилп дах над головuм1!'! 

Відповідь буде Іюротка: _ 
К;цльтура ойсриулш·н 11JЮТІІ лкцrтва! 
Нидосконалена тr.тиіка стала щюІслшио.ІІ д.m .7Ю,1fіІ. 

Життн JІІодства, оздоблене вшпуrшними й рафіпоnани
ми формами, згубило принципи іі ідеали, нонівечи.:ю 
їх, втратшн) якусь одну, бодаіі у загальних зарисах 
одвостаііну, ідеологію, що всі нроr'ресиrші рухн окре
мих JІюдських спіJІьнот ставила G шц о,щн снільниn 
:шаменвюї. 

Іншими словами кажучи: ІІ()nочаснііі rtультурі за
Gракло спільної ідеології, :ю(Jртию uд1юстшїmІх :ю?шІь
иuх пршщю1ів та Цеалів, і то саме тоді, коли техніка 
в своїм видосконаленні нерейшаа всJші снодіnанпя. 

Тому цн новочасна Іtультура розкололасл n Іtі.:ІьІш 
nідмін, що й далі звуть себе Іtультур:1ми, nле наснрав
ді вони вже не е Іtультурами н розумінні постуву 3 
менш досконалого ;ю досконалішого етану. 

'Гатшм робом м. ін. пов!:тали матері.нJІістп•Іна tt 
технократична ІtулLТури. 

ІдеаJІ матеріяліетичної Іtулиури- це раІІ па ;землі. 
її нринципи-це т. зв. невмолимі заrtопи іr:тори•шого 
матеріялізму або расового детермінізму. Л техніrш, що 
творить ЦІо культуру, не надто ,·~оеконаJІU, але масова 

О та1ш, що придавлюе ін і цінтиву о;~иниці іі висисае з 
JІюдини рештки сил. Цей рух часто мае нодоGу per'pe
cy, а до сподіunного раю на аемлі таки щораа даJІьше. 

Ідеалом техноrtра тичної It.V льтури є вшода :іІШТ'J'}f. 
їі принципи- це заповіді ліберального ів;щві;tуалізму. 
А техніка, що творитr, цю Іtу.лиуру, нанравду імнозан
пш. 'Га uона по~шгае ро;з(іагатіти і ШІаШlТІІ в uе;зідеІ\
них вигодах тіJІЬІШ маJІЕ'НИ<ііі горсто'І1І,і людей, і то са
ме тоді, кошІ маси, впряжені в дії цього руху, не мо
жуть заспоІшїти найнеобхідніших потреб свого життя. 

ІІ~об докладніше уявити собі тсперішні!і стан t.Іа
терінлістичної й технократичної культур, нстреГJа забуuати 
щю те, що тоі\ проГресивний рух, нюІіі творив І<ульт.vру 

JІюдспза вщюдоІШ\ дсu'т·нn:щнтьох століть, мав чотири 
струми, чот~ІJШ рушії, нЕі руша.ан і носув<t:ш .пюдспю 

зо 



вне ред. І Lc Gулс рР. л 1 г 1 я , ~~ор :-t ль, на ук а 1і м li:
стсцтво. Та матеріялісти і технОІ\рати :meXTJJвa.лu рє
.7і?ію і .иораль. Нови виюшу.ли ;1 своїх jдео.погій релігіІі
ні й моральні принципи та ідеаJІИ. А неі винаходи, 
~щоGупш та досшвенш1 нау1ш fi мистецтва ~:прямували 
11ередусім на видосІ;оналенІІя тсхніюr. Лони думають, 
що ІІаУІ~а й мистецтво мають доскона.лити техніку, а 
релігія й реJІігіііна :мораль nзагJлі вшшли з їх жит
тєuих заінтересувань. 

І t~e r·тrt.ю ІІJIOh:.л1,0J/O.Jt І(ІJЛІ•Т.ІfрІl. :Jне:rтнвштя JJелі?ії 
іі .Іtоралі виве.zо npot'per.·uвuuii Ji.1JX :J ріннонши й orieznщ
лo йою 11 zюти сшюї людиии. 11 еретворило ііого, н равду 
Ю1ЖУ'ІИ, в рет'реr·. и 

lle .нвище зовсім нриродне. Иого можемо спостсрег
тп в житті кожного атеїста, що но втраті релігіЛної ві
ри не може втримати свою неспокіnну активність у 
I~apGax рівноваги. По нема n ньому ГJ1ИбоІшх духоuих 
нринцинів життя, що були б усвідомлені й активні. Л 
всикиіі, навітr. рос.апшшй організм Gез активних нрин
ЦИІІіu свого існушшпн не може розвиватися. Він ІЮ'Ше 
нидіти. Л КОJІИ ми шту•шо віддержимо його розвитоrt, 
ті.:Іи;и зuерху виrшщатиме на розпиток, а в дійсності 
- це вже Gy;~e рознад організму. 

3 ІtуЛІ.тури випа.1и духові, ногубилися релігійні й 
моральні принципи Іі ідеали, ЯІШХ нема чи~r аастушr
ти. Різноро;щі снільпоти JІІодства вотворили собі, прав
да, всякі інші ІШуІюві, історичні 1і життєві ідеали іі 
~шса;щ, всякі інші «ІШ'ШШl», але вони одні одним су
щютишІі та їх та1с Сіагато, що це «многона•шJІіЄ» згодом 
ш~ретuорнJюся IJ «безначаліє». 

І ми недавно бачиJІи, ше окремі .тнодські спільноти 
в ім'н принципів та і;~еаліn своїх Іtу.льтур .Jtacoнo ни
.Іюрдrю;ІJІЮЛІt одиі од1ш:r і все, що :зустрічали на свої/і 
;щрозі, перпворюІю.·tи н r·траtІІЩІ Jl.1fЇ1ly. 

На вид цих :жахіть останньої війни дехто міг би но
;~уматн, що культура - це не матір, а мачуха житт11. 
Во беJ її висон:ої техніки не було G цих покриваrше
них жахіть, які ми бачили, і то не тільки на фронтах, 
а.пе й даJІеко поза фронтами. ВидосІ,оналена техніtш 
о6JІегшила масові морди /і Ішторги JІІІЦеІі. 

І, правду Ішжу•ш, матері1шістична й технократична 
І\у:Іьтурн --це ~Іа'Іухн народів. 
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АJІе пам'ятавмо про те, що .'Іюдство має теж свою 
Матір. Цією матірю е св. 1\атошщиш І~ер1ша. ІІа осно
вах ЇЇ науки Й Під ЇЇ ·крИJІЮШ р03ІШІІУJН1СЯ і ВІІJЮ,'~ОВЖ 
;rев'JІТна;щнтьох nii\iB процвітаJІа - християнсьІоt 
Ity л J,ту ра. А nона таюr не нсревеласн. І в усіх но~ш
тишшх рухах та і;~ео.погінх тенсрішвього mo;Lcтua нема 
та1шх твоJРІИХ аасноrні.іІJ, :ших не GyJю G u і;Lеології 
х ристюш стuа. 

ХристишІСЬІ\Вй проr'ресивниіі рух не ногубив з себе 
твор•шх основ, не втратив огншц творчої енерr'ії, не 
вон і всчив у coGi своїх ваасних оссредІ\ів і ;щосередп іх 
сил. Чиншши, що творять Ного, І~е не ті.пиш вау1ш і\ 
м нстецтпо, а.11с іі ре.'І ігія та мораJІЬ. Що Оільше, це і і 
хрпстиянсJ,Ішіі рух релігіІо та сперту на релігії мора.'ІЬ 
uuажає за передумовини всшсого снрашІ\ІІLого ностуну. 

Леа zи:ліі'ії іі .Іюра.zі ш:нниіі JІ.ІJ.т 110 r:нті 1/І'JН'ТІЮJJЮt'ТМ:н 
н pet'pec. Тим то християни nір~·ють вс ті.nьІш в ісвуnан
нн Нога, не тіJІЬІШ в божественні засновшш Христової 
Церкви, а.ТJе теж у ТfШШ\ість І'УJІЬт~·рн 3 рсJJігіііними Jl 
моральними вривцинами іі і;~еаламн. ВошІ ві ру ють у 
тривкість христишюьІюї культури. 

А під теперішню нору ця віра CJJOІIYitye їх бороти
ся аж до останнr,ого nі;щиху своїх грудеіі аа те, щоG 
релігії Н релігі1івііі моралі в індивідуаJІЬІЮr.Іу іі еу
спі.аьно~ІУ житті nривернути втрачені нрава. ll11 віра 
аміцнить їх пр•щто вад тим, щоt. JU'.'ti<'iю іі .Іюра.'tЬ 1trt-

1/fltiO :IJIOU/11'11 (1('/ІUІНІ/І .. І/Іl ЧІІІІІІІ/іІїІ.І/1/ 1/jiii!'JU'('//tii/IJ.'IJ ]J?J.Г./1 
,i//0,(1'/Jitll.l' ІJ,(ІІ/11/ЦЬ і СJІЇ.1ІІІІUТ. 
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РЕЛІГІЯ І ЧИН 

В усі марійські празниrш слухаємо в церкві Єван
гелію про гостювання Ісуса Христа в до~1і двох сестер, 
Марії й Марти. Слухаємо про те, ЯІ~ то під час цього 
гостювання «Марта велшюю послугою клопоталась ... , 
а Марія слухала слова його». І коли Марта посrшржи
лася перед Ісусом на Марію, бо вимагала від сеt.:три 
допомоги в праці, Христос ві;щовів їІІ: 

- «Марто, МартоІ Турбуєшся й журишся про багато 
1юго, а потрібие - одне. Марія ж обрала иаііх:раиш ча
(•тку, що ue відбереться від неї». 

3 контексту ясно, що Учитель не ганить Марту за 
її турбування, за її працю, тільки каже, що в праці 
конечно потрібне одне ... оте, що не відбереться! Потріб
не в ній те, що не пропаде, не загине. 

3 цього видно, що є праця і «праця». 
Є праця, що пропаде, і є праця, що не пропаде. 
Є праця, що має вартість, і є праця, що не має 

вартости. 

Є чин- вартісний, і є чин- бс;шартісниіі. 
Тому варто замислитися над в артіст ю чин у! 

* * • 
Бог вимагає від людеіі- чинів: добрих •шнів, добрих 

діл! І~я вимога 1ІОНад ;усякий сумнів ясна. Пона ж не 
тільки ясна, але й безумовна. Бо від доr,рих діл, від 
праведних чинів Uог узаJІежнює вічне життя людини. 

Ісус Христос виразно Ішже: «Вснкс дерево, 1цо доб
рого плоду ue родить, буде арубаие і вкииеие в оюиь» 
(Мт. 7, 19). 

А далі: 
«Не кожен, хто говорить до мене: Господи, ГосІІо

ди, ввійде до небесного царства, але той, хто вюшнує 
волю Отця мойого, що на небі» (Мт. 7, 21). 

А ще далі Христос пояснює: 
«1\ожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, по

дібен до чоловіка роз~·мпого, що свііі дім uудує на ка
мені» (Мт, 7. 24). 

КНИГА 3 БІБЛІОТЕііR1J 
Свящ. МАГДІ Н Л 

о. ВІКТОРА 



Щоб вона наставила себе до доброго діда, а відверну
лася від отих, подрібно вичислених, грішнюtів, що їх 
він називає дурисвітами і лихими шодьми. 

В вищенаведених словах апостола пародів є ТаІ\.ОЖ 
натяк на те, що робить діло добрим, що є найкращою 
часткою діда. Бо св. ап. Павло І{аже: 

- «Ти ж пішов сJІідом за мною: наукою, поступо
ванням, намір ом»... Отже добрий замір, праве;щий 
намір, з яким людина робить своє діло, це одна з ГtJ
ловних передумов його вартости. Бо навіть найясь~ра
віші і найімпозантніші зовніші яF..ості не перетворять ді
ло в добре діJю, Ш\ЩО його вююнаемо з лихим наміром. 
І :К:оли, напр., хтось жертвував би сиJІу·силенну грошей 
на ДОПОМОГУ ШОДСЬІtій нужді, але Не 3 ВИСОКИХ СПОНJІ\., 
а просто шуr\аючи власного розголосу, то ця офіра в 
Бога не мала б і стільки значення, що жертва убогvї 
людини, яка rtидає в скарбону свої убогі сотики з прав
дшюї JІюбови до Бога іі ближнього. 

Отже: ua.Іtip, що а ии.м викопуємо иаш 1tuu, це пер
ща переду.иова ііою тюстu й доброти. 

Тому св. ан. ПавJю в ,'ІИСТі до Галатів (G, 4-10) на
номинає: 

- «Нехай кожен дос.1іджуе свое діло!» 
- «Не обманюйтесн! Бог не може бути осміяниіі! 

ІЦо тільки людина посіє, те саме й пожне. Бо хто сіє 
для власного тіла свого, той від тіла зот.1іння пожне. 
А хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне ... 
Тим то, поrш маємо час, всім робімо добре, а найбільш 
одновірним». 

Варто звернути увагу па останні слова: 
« ... всім робімо добре, а паіібіJІЬІП одноіlірним!» 
Добрими чинами, що їх nИІ\онуємо з любови, охон-

люємо наперед найбJшжче коло нашого оточення, а 
щойно тоді слгаємо далі. Тим то наперед «робимо доб
ре» тим JІюдям, що зв'JJзані ;з нами однаrювою кров'ю, 
вірою й ідсо.:югіею. Бо неприродною і несправжпьою 
була б ця шобов, що обдаровує добрими чинами когось, 
хто стоїть по~1а головами наших найближчих. І не шо
бить, а тільrш деклямує про любов батьківщини тоіt, 
хто в своему найближчому оточенні відо:миіі JШ луr.;ава 
й недоброзичлива людина. його ділам, очевидя'ШИ, бра
кує доброго наміру. 
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«А 1ижеи, хто слухає t{UX .моїх слів та їх не вихоіlує, 
подібеп до чоловіха необачиого, що свій ді.м будує на 
nicxy!» (Мт. 7, 26). 

Отже, не тільки від слухання, але передовсім від 
вю:онання Христових слів залежить наше вічне щастя. 
Бо шодина, що не творить добрих чинів, людина, що 
не чинить праведних діл, подібна до фіr'ового дерева, 
на ЯІ{Ому, І\рім Ш:Істя, нічого немає. А таке 1Іеплідне 
фіr'овс дерево Христос проrшпв (Мт. 21, 19). І прОІ{ЛЯ
та буде всюtа людина, що не творить добрих чинів, не 
чинить праведних діл! 

Св. ап. Павло прегарна висловлюється про потребу 
добрих чинів. Він до свойого учня Тимотея J{аже ось 
так: 

«Настане час, коли здорової науки не будуть дер
жатися, aJre за своїми пожадливостями виберуть собі 
вчителів, щоб вони їхні уші улещували. Вони c.1Jyx 
свій від правди відвернуть та до байок нахиJrяться». 
(2. Тим. 4, 3-4). Бо люди тоді будуть самолюбні, гро
шошобні, зарозумілі, горді, богозневажники, батьrшм 
непослушні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеr\лі, 
осудшші, нездерJRливі, жорстокі, ненависники добра, 
зрадники, нахабні, бундючні ... оті, що завжди В'rаться, 
та ніr;оли не мо:шуть прийти до пізнанпя правди, ... оті, 
що мають вигляд побожности, але сили її відреr{лися, ... 
оті, що більше люблять розкоші, аніж люблщь Бога. 
Відnертайся від таrшх! (2. Тим. 3, 2-7). 

«Ти ж пішов слідом за мною: наукою, поступован
ням, наміром, вірою, витривалістю, любов'ю, тсрпеJІИ
ністrо, переслі;\уваншrми, стражданнями. 'Га всі, що хо
тять жити побожно в Христі Ісусі, будуть пересліду
вані. А люди лихі та дурисвіти матимуть успіх у зло
му, зводячи й зведені бувши». (~. Тим. 3, 13). 

«І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може 
sробити тебе мудрим на спасіння вірою в Хри<.:та Ісуса. 
Все Писання Богом надхнене і корисне до навчання, 
JLO дОІ\ ОРУ, до направи, до виховання в справсдJІИІ3Ості, 
щоб Божа шодина була досrшпала, до всякого доб
рого діла готова». (2. Тим. 3, 15-17). 

Св. ап. ІІавло виразно підкреслює, що навіть все 
Святе Писання, Богом надхнене, має С.)]ужити · шодині 
на те, щоб вона була до всшюrо доброго діла готова, 
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Про цей намір, що надає чинові правдиву ватрість, 
прегарна говорить Тома Кемпійський. Він каже так: 

«Нераз бажання запалюють і притьмом поривають 
твое серце (до діла); але ти розваж, чи більш спонукуе 
тебе Божа честь, чи твоя 1юристь? (На сл. Христа ІІІ, 11 ). 

·Бо « Поверховне діло, без любови, ні на що не здаєть
ся)). «Але що тільки робиться з любов'ю, нехай би во
но со()і бу:ю і xo·r яке ма.тrе тJ. незrrа•ше, rюно цідс 
СТаР- ІJОЖИТОЧІІІІ М)). 

«Во в Бога більш важить та любов, .1 якої хто діе, 
uіж са.ме діло, Я}(е робиться)). 

«Багато діе той, хто дуже любить)). 
«Багато діє той, хто діло робить добре.)) 
«А добре робить той, хто більше елужить громаді, 

ніж своііі _масні !і волі)). (Hac:r. Христа І. !:'>), 
Отже, чистОТ<l намірів, безкорисність спопук - це 

перша передумова справжньої вартости чину. І в світлі 
вищенаведених СJІів нам стане ясним твердження одно
го з наших найвидатпіших історіософів, Юрія Липи, що 
що !іно «на костях дешевих амбітнИІ\іВ зросте наш лад)). 
Та про це-іншого разу. 

Тепер rtоротко розберімо ще другу передумову справ
жньої вартости чину, а саме: 

3гіцність діла з Божим законом! 

3гідність діJІа з Божим зююном, з Божими запові
цямп, з вияrами Божої волі-не друга й остання пе
редумова доброго чину. Це річ самозрозуміJlа! Добриіі 
намір прп жертві з r~радених грошей пер{:креслениіі 
переступом сьомої Бошої ааповіді. Побожність для Jrюд
ського оrш-це діло ніяк не праведне, бо браr\уе в ньо
му доброго ш1міру. Але побожність при знехтуванні 
СТаНОВИХ обов'язКіВ оТІЮДИІІИ ТеЖ ДіJІО НіКуДИШНЄ, 60 
незгідне з Божим аа.І;оном. - Посвята для загальної 
справи--ді:ю наскрізь праве;ше, бо ви!\онувапе з і~Об
рим наміром. Але посвята дJІЯ загальної справи при 
одночаснім нехтуванні власних станових обов'язків в 
зсичаііІІИХ умовинах ді•lО ніяк не праведне, Go незгід
не а Божими заповідями. 

Ось тим способом ми завершили наші мірr\ування 
про вартість чину. А саме, ми переr;оналися, що в По
га чин є добрий і вартісний тільки тоді, 1\ОJІИ він: 
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1. ви1соuаиий з добрим 1taмipoJt і 
2. агідиий з Вожи.чи заповідями. 
Наприкінці, в зв'язку з вищесказаним, варто за~и

слитися над тим, що під це/і час діється довкола нас. 
;lовкола пас під цю пору запанувала передусім: 

наруга над правдою. Вона розкорінИJшся неред
усім у тому краю, в якому завод, шахта і колеr~тив -
це бундючне обличчя j.{ійсности. Це краіі певвинних 
чинів, край кошмарної матеріялістичної ІШбаJІИ, що в 
ньому затрачуєтьея справжній змисел і сенс вікуuання. 
Це Іtрай, що в ньс•му завмирає повага до життя. l3 ній 
всепереможно діє сила масової серійної продуrщії стан
дартних вартостей людського віку. 

Але в цьому краю нема насправжніх психомахій, бо 
духові диспозиційні осередтш життя там понівечені. 
Цей край пер()творився в духову тайr'у людей, що втра
тили віру в Бога і в правдиві мірила життєвих вартостей. 

А без тих мірил їх чини-це ніби золото, що перс
стало бути щирим золотом, а перемінилося в штучне, 
хемічно спрепароване золото «тальмі». В відпошеннях 
між їх намірами і чинами увага на Бога не грає ні
якої ролі. Тому й чини в тому краю, що перетворився 
в ліс коминів, це комини без огню і без диму. 

Люди в тому краю рухливі, чинні, метушJшві та без
упинні в праці, бо тайr'а не прощає зупиюш. Але з їх 
праці в Бога не залишиться навіть диму, ні попелу. 
І хоч люди в цьому краю мають себе за орлів, то це 
орли, що ловлять муху. І хоч вони вважають себе за 
багатирів, то це опікуни мета.іІів і бетонів, це новітні 
божки, це Іюбольди нашого страшного часу. А цей наш 
час став страшним не тому, що в ньому розшибалися 
страхи, влс тому, що в ньому страх Господень перестав 
бути началом людської мудрости. 

Jlюди, як каже один з наших поетів (Б. Кравців): 
«знемоглися до решти з пристріту й уроків 
і мани й оман ... » 
Обманула їх скверна з.1оба. 
3аврочила їх наруга над правдою. 
Вони ошукують людей, ошукують життя й ошуку

ють самих себе. 
Думають, що творять великі чини, а це чини, що в 

Бога не мають ні.sшої вартости. Бо в відношеннях між 
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ними и ІХ намірами в чинах не~шє місця для найпер
шої причини всіх причин у житті, без якої нішtа лю
дина не могла б не тільrш ;~іяти іі творити чини, але 
й існувати. 

Це-ошукаиі ошу1саиці ... 
Це ті, що творять наругу над прав;~ою, «зnодячи 

зведені бувши» ... 
Та в нашому модерному часі побачимо ще дещо. По

бачимо не тільки наругу над правдою, aJie теж нар у
гу над чином. 

Наругу над чином творять ті, що живуть у ,JІедар
стві, а, мовляв, ніколи не мають супочинку. Це розбов
туваЧі болота, шtі, правда, не забуJш про слова 
М. ІЗовчrш: 

- «Треба жити, треба діло робити!», але це діло в 
них ледаче. Це діло в них часто-балаrt бабської бай
ки! Це діло в них часто золота байдарна хмарrш, роз
віяна одним легrtим подувом вітру. 

Іх істота не терпить солідности в творенні чинів. 
Вони теж оцінюють чин тіJІЬІШ зверху. Ім дорогий сам 
подарок, діставаний звіДІ~ілянебудь і яrшмнебудь 
способом, а не та любов, яка подарунок дає, чи якою 
подарунон. від життя добувається. 

Для них наскрізь чуже слово: «agere contra»! 
Вони нікоJІИ не зро<Jуміють того, що а?Стuвие 'ЧЄ?Саu

пя пераз вартиіше від са.иого діяиия. 
Бони радо пристануть до всякої боротьби з високим 

і нагірним, аби тільки виправдати себе перед своєю 
власною душею, що очевидячки прогниває, наче сере

дина венерика. 

І тоді, Іtоли виб'є над ними остання година їх жит
тя, залишиться їм тільки одним-одне, єдинt: гасло: 

«ln vanum laboravi»! 
- Надармо я трудився! Не трудився, а радніш -

намарно побивався. Бо те, що вважав я за добрі чини, 
супроти вічности не має вартости. Бо перед Богом не 
має вартости ніяке діло, творене без благородного намі
ру чи пак «потойбіч добра і зла». 

В пророчій книзі Єремії (13, 23-24) написано ось що: 
«Хіба мурин може перемінити шкіру свою, а пард 

плями свої? Так і ви: чи зможете чинити добре, звик-
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ти ледаче робити·~ Тим то л поро3віваю вас, мов по
рох, розвіваний пустинпим вітром». 

А в Іtнизі Екклезіпта (4, 5-G) стоїть: 
- »Дурепь той, хто сидить, с1с.лавши ру1еи.... іі щт

говорюючи: лучше ж.меия сnо1еою, 1tіж пригорща прт~і й 
Jtapuoгo сил1еувтmя». 

Та ці слова не спрямовані до пас! ІЗони пе спрямо
вані ;щ тих, що враз з вророком Ісаїє:м (35, 3) · Іtличуть: 

- «Підкріплпйте ов'ллі ру1ш, додавайте сили Іtолі
нам хитливим! Скажіть МJІявим на душі: будьте му:rІt
ні, не біfітесл: ось Бог наш ... » 

Uo Іtожен з нас (Еішл. з, 12) »Зрозумів, що ueJta 
иічого 1еращого, як веселитися і 'Чииити добро, поки 
життя .... І ІЮJІИ хто бачить добре в Іюжній праці своїй, 
то це - дпр Божий!» ... 
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ДУХ ЄДНОСТИ І ЗГОДИ 

АнгJrійсьний поет останніх років, Сіднай Юііс (1 U22-
HJ43), писав м. ін. таке: 

«HiJteччuua nО'Іfликаиа зробити з смерти мистецтво, так, 
Я'К жиди зробили .мистецтво з .мартирології, а фраицу:зn 
з розваг». 

Перекладаючи ці слова на популярний лад, треба 
сказати папросту ось що: 

-Німці вміють по-мистецьrш вмирати, жиди вміють 
по-мистецьrш терпіти, а французи вміють по-мистецьки 
розважати себе, бавитися. 

Та при тих словах кожен українець питає самого себе: 
-Яке ж мистецтво притаманне українцям нашого часу~ 
І3ідповідь на це питання може бути всш\а. Мені ж 

здається, що вона, бодай у загальпому розумінні, буде 
правдива щойно тоді, коли скажемо, що україиці иашого 
1tacy в.Іtіють по-.Іtистец'Ьки - шаліти! 

У І{раїпська інтеліr'енція двадцятих років нашого 
століття по-мистецьки вміла запалювати маси україн
сьr<аго народу шаленими ідеями про соціялістичний рай 
на землі без холопа і пана. 

Уr,раїнська маса тих же років по-мистецьки вміла 
шаленими чинами спрятувати пана з лиця своєї землі 
й шаленими зиr'заr'ами власної забріханости зсуватися 
в безодню безнадійного холопства своїх колгоспів і 
ко.1Jективів. 

Пеихіrш деш,ої частини народу в тих роках загорілася 
була шалепою ненавистю до Бога і до всього, що сяким 
чи таким способом зв'язане з Богом. Цей огонь без
божества був страшний і стихійний. не вважаючи на те, 
що велика частина народу залишилася ввесь час вірною 
християнським переданням і тадиціям своїх батьків. 

3а свою віру в цьогосвітній і за знехтування небес
ного раю заплатив цей нарід шаленими кровопролит
тями, стражданнями й руїнами. 

Шалений був не тільки той, нарошно спрепарований, 
голод в Україні, що в 1933. р. кинув у смертельну 
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спухлятину мільйони народу, але сам плян такого ви
голодження народу міг народитися тільки тз.м, де жит
тя окутане якоюсь шаленістю. 

Мертвотна мовчазність, у яку згодом попав увесь 
обезсилений нарід, це мовчазність шаленого велетня, а 
радніш велична шаленість мовчазности, що більш про
речиста, ніж гомін найголоснішої шалености. 

Шалена, бо пайстихійніша з стихійних була боротьба 
нашого народу в Галичині з наїзниками. Але шалена 
була й о·шйдушність та одчайність тієї боротьби в 
умовинах, що своєю безнадійністю часто бу,JІи без
прикладними в історії. 

А вкінці шаленою й просто елементарною (')уває 
взаємна нетерпимість ОІtремих відламів нашого громадян
ства. Ця нетерпимість, що така чужа духові справжнього 
християніаму й демократизму. 

Тим то можна твердити, що українuям нашого часу 
притаманне мистецтво шалености, мистецтво стихії, :ми
стецтво елементарних виявів життя. 

* * * 
АJю ж тоіі сам аІІГ,'Ііііський ноет, що про нього була 

згадка напочатку, писав ще й ось що: 
«Треба з любови зробити .ІІUстецтво! Та ~{е завлаиия 

трудиіше від іиших». 
Воно діііспо трудне. Доказом на те, що воно важке, 

є хоч би ця обставина, що сам Божественний Учитель, 
Ісус Христос, при прощанні з своїми учнями на остан
ній вечері молився передусім за любов і одність у його 
царстві. Справа любови і згоди між Ного учнями була 
останньою, що турбувада 1іого на цій землі. Одність і 
любов між прихильниками його науни і визнавця:ми 
його правди на землі були наf'Іважливішими справами, 
про шtі думав в останніх годинах свойого побуту між 
людьми. 

«ІЦоб єдине були!» 
«ІЦоб усі були одно!» 
«П,об любов була в них!» 
Це прямування до одности, прямування до згоди, 

ця любов, що про неї молився Христос на останній 
вечері, це те, що повинно стати мистецтвом нашого 
збірного життя. Це те, що повинно стати мистецтвом 
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нашої суспільної аІпивпости, нашої похnильованої 
дійсности. 

«ІЦоб усі були одно!» 
«ІЦоб любов була в них!» 

* * * 
Не треба бути прихильню~ом поезії IJ. 1\Іаю;овсьІюго, 

щоб одно місце з його творів не взяти за приклад для 
того духового розположення, в яrюму ошшплися JLyшi 
багатьох модерних людей. Це місце ось ш;е: 

«Мій крик застряг в Граніті •racy 
й буде гриміти і гриміти! ... 
Бо 
В серці, що вигоріло, мов Єгинет, 
Є тисяча тисячі в пірамід ... » 

Ось серце модерної людини! Серце, що вигоріJю, серце 
без божеств~-нних вогнів, серце без любови іі без Божої 
ласки. В ньому мільйони пірамід, себто !ІtіJІьііони сфінксіn, 
мільйони загадок, тися•Jа тисячіn нероав'нзюшх нроблем 
життя. І саме тому, що ці проб.,Іемн іі погJІяди на дііі
сність нерозв'язані, саме тому, що вони далі за.1ишшшся 
сфінксами, людина мусить бути песпокіііпа, вона М.)'СІ!ТЬ 
кричати, вона мусить своїм І\риком «Гриміти і Г]Шмітю>, 
щоб тим гриматом і тим І\ршшм заглушити себе, при
боркати в собі біль, придусити невтишну ту гу в.пасної 
душі за розв'язкою цих загадОJ;., цих сфіш\сів життя. 

І тому голос цієї .тнодини повсю\час відбиватиметься 
JІуною боротьби з собою і з оточенням, відгомоном влас
них невдовіль, ехом внутрішнього неспоІ\ОЮ. По її душа 
невпорядкована, незгармопізована, а передусім: необ
Грунтована! 

Тому й не диво, що сам В. Маю\оnський з своїм ви
горілим серцем, з мільйонами сфінксіu у сnоїВ душі, з 
невгавним криком свойого життя, що без віри в Uога 
не могло обtрупт,увати себе, с 1; і п чи в сам о гу б ст в ом. 

Тим то необхідною передумовипою внутрішньої од
ности людини, самої в собі, це передусіьt осиовиа роа
в' язка загадок і сфіи1ісів власиого життя. J(e релігійна 
віра в Бога, бо во1ш єдтш дo1copiuuo розв' яаус життєві 
проблеми, дає вичерпні відповіді на всі наііважJJивіші 
питання про причину, мету й існування JІюдини, об-
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І'рунтовує її життя і її світогляд. І щоііно тоді, коли 
.людина саму себе обІ'рунтувала, саму себе скріпила 
релігійною вірою в Бога і принципами релігійної моралі, 
щойно тоді вона, зрівноваживши себе, спроможна за
йняти примирлиnу і доброзичливу поставу до сrюго ото
чення. Іншими словами: тоді вона спроможна по,тrюбити 
свого ближнього. Не може ж бо бути одности, згоди й 
ЛЮбОВИ МіЖ и'lЮДЬМИ 3 беЗОДНЯМИ і дрЯГОВИННЯМИ В Д~'ШаХ. 
Правдива єдність мо:же заіснувати тільки між такими 
одиницями, що духово обІ'рунтовані й морально самі 
в собі закріплені. Мова про правдиву єдність і любов у 
таких людей, що носять у своїх душах пірамідальні 
сфінкси зага;~ок, - це nуста деклямація! 

Той же nоет, В. Маяковський, в одній своїй поезії. 
при описі сапітарного вагону, І\.аже: 

- «В загнилім вагоні 
На СОрОК ЧОЛОВіІщ -
чотири ноги!» 

Якщо на сорок 'ІОловіка n якомусь nрогнилому су
спільному середовищі нашого часу трапиться тільки 
чотири душі 3 міцнюш моральними обrрунтованнями, 
то годі сподіватися, що в цьому середовищі буде єд
ність. Бо єдність - це гармонія окремих духових вели
чин, це симфонія різноманітних духових мелодііі, це лад 
у многоті виявів людського життя. 

Єдність - це не стандаризація і не реrляментація 
життєвих прояві в. 

Єдність -. це порядок у переливах повпот життя. 

Але треба, щоб ці повноти в душах існуваJІИ! Треба, 
щоб моральні вальо ри в JІ.ушах переливалися! Треба, 
щоб в цих душах був !'рунт, на шюму могли б ці пов
ноти триматися і не провалюватисн в безодні :мораль
ного розкладу й з ах лину. 

Тим то в наших умовинах нема мови про справжню 
єдність між таrшми шодьми, що не обrрунтували своїх 
душ правдами релігійної віри в Бога та принципами 
християнської мораJІі. Бо прщtувати до едиости і згоди
це зиачить: в особистоJtу й прилюдио.иу житті прах:тичио 
здійснювати ідеали справжиього християиізJtу, себто: вірити 
(} Бога і в його uayx:y та зберігати його заповіді! 

Це ШЛЯХ ДО ЄДНОСТИ і ЗГОДИ ! 
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ІІІлях на ті вершини життя, що па них довершують
ся дива і чуда творчости й росту людини й тодських 
спільнот. 

ІІІлях на ті духові кичері, з яких близько до Бога. 
3 них близьІ\О до Того, що не тільки єдиний, але й 
триєдиний. 3 них близько до Того, що є не тільки аб
солютною однотою, але й об'єдпанннм трьох Божих осіб. 

Бо найвищі форми життя взагалі, а людського існу
вання зокрема, це не тіль1ш абсоаютна однота, aJie й 
об'єднання ОІ<ремих існувань на принципах шобови. На 
принципах того мистецтва, що най()іzІьше 3 усіх мистецтв, 
на принципах .любови. Во любов - це иерв єд1юсти і 
згоди. Jlюбов це єдиний чинпю~. що ним можемо в на
шому суспільно:v~у й націGна.'Іьному житті адіНснити 
гасло: - «П(об усі були одно!» 
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ХРИСТИЯНСЬКА ДЕМОКРАТІЯ 

;(ефініцііі про демократію багато. Одна з них, що її 
паіідете n слоnнИІ\У І ~ебстера, тarta: 

«;lемократія- це фuрма правління, що в ньому най
більшу міць має сам нарід. І lю міць нарід виконує без
посередньо або посередньо системою nибираної влади, 
шtу •ше-до-часу обновлює». 

llю дефініцію можна вважати за клясичну, без уваги 
на те, що в сучасну пору є багато шодей, ЯІ\і під форму 
демократії шtладають зовсім недемократичний зміст. 

Американці чи англійці демократію вважають :ю 
владу більшости а аважаишш на волю .меишости. І3 цім 
зважанні па волю мешпости вони добачають захист одипи
ці перед всевладою держави. То~ІУ поняття демоІ{ратії 
тісно в'яжеться в них з поняттям волі. Таrшм ро6ом, у 
загальному, вони вважають демократію за антитезу 
диктатури. 

Тим то, І\.ОJІИ англійський премієр міністрів Етлі на 
недаnніх зборах гірників хотів досадно окреслити по
няття демократії, ска зп в м. ін. ось що: 

«Всюди, ;~е право на опозицію знехтоване, і де ~щ
велися методи тоталізації виборних списrtів, - всюди, 
де панує тає~ша поліція та де правління дер:жави не ви
ринуJю з nільного голосування громадян,- не може бути 
мови про правдиву ;~емоr<ратію і про справжню волю». 

В світлі цих СJІів тверд:ження про те, що демократія -
це антитеза диктатури, дуже проречисте. 

Тимчасом демоІ<ратія на східних областях Европи в 
наш час - це антитеза визволеної rшяси, а не антитеза 
диктатури. Бо там влада меншости не бере до уваги 
во:Іі більшости. Там існує тоталітарна система в.:rади, в 
якій право громадян на оrюзицію онехтовапе. Там шшда, 
сперт<t на таємні і! поліції, на всіх діJІянках відбирає в своїх 
громадян право вільного вияву поглядів і переr~опань. 

Пули спроби ввести т. зв. керовану демократію, 
цебто таку, в JШіІі волю :w.ac, а також рівність усіх 
членів суснільстnа, ІІJІЯІІО13апо обмежити r~ермою відно-
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відного гурту nередових людей, що надавали 6 тон життю 
свого суспільного оточення. 

Відоме теж поняття т. зв. авторитариої де.Іtократії, в 
якій політичні впливи має не ті,1ьки парлюtентарне 
представництво народу, але теж уряд, ІІОКЛИІ(анпіі до 

життя позапарляментарншrи чшшюш:ми держави. 

В нашій історії nідомиtі був сnоєрідпий nаріянт демо
Ісратії, т. зв. иародmщтво. Це культ простолюІІДя, Іtудьт 
народної маси, культ черні. ІЗін псnіддільпо зв'язаний 
з одночасним нехтуванням проnідних і. заможніших 
верств народу. Вся паша історіософія з часів перед 
першою світовою ui й ною бу ла наскрі;зь народницька, 
була апотеозою 1tepui. Тодішні уІ~раїнські історюш nо
годовно були подібні до «Пилата, що хотів догодити 
народові» (Мр. lC>, Іб). Вони вважали, що догоджувати 
простому народові - це головне завдашш спраnжньої 
демократії. 

І впродовж останніх деслтиліть (jj·лo ще багато ін
ших зусиль і спроб ІІа3ВОЮ демократії поприкривати 
ніяк недемократичні зазіхашrл іі тенденції JІюдей. 

Тому до речі буде найвищі ідеаJш справ:11шьої демо
Іtратії НаСВіТ.'ІИТИ світ ЛО.Іt 'ІШТОЛИЦ'ЬКОЇ 1/Щjl(ll. 

НаНвищі ж ідеаJш демократичного сuітогляду - це 
братерстБо, справедливість, рівність і воля. І відразу 
треба ствердити, що ці величні ідеа;ш суспільного 
життя - це пасІ<різь християнські ідеали. І3о все, що 
справді величне й гідне людини, ніІШJІИ не є чуже 
Христовііі науці. Навпюш. l3ce, що Іtолинебудь існувало 
або існує в суспільнім житті лю;~ства як справді творче 
й вартіспе, находитьсн n СІ\арбшщі еванrеJІьських муд
рощів, аберіганих 1\атолицьr\ою І ~ерrшою. 

Перлинами цих мудрощів про соціяльні спраnи є 
передусім слова самого Ісуса Христа щю християнську 
любов, про праведність і справедливість у житті, про 
те, що справжнє б:шжепство людини коріниться не в 
дочасних, а в вічних областях життя, про те, що наш 
природшІВ світ буде щасшшим світом ладу іі порящ{у 
аж тоді, rюли буде вивершений си.1ами на;щриродної 
.1асrш. 

До СКарбНИЦі ЄВаІІГеJІЬСЬІ~ОЇ му,'LJЮСТИ ДОІШІІу,lИ СВОЇ 
віщі слова щюроrш, апостоли· it євапгс:шсти, що були 
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надхнспі св. Духом. :Між тими словами находиться й 
та1:е ШШЧсlПШІ св. ан. Паваа: 

«lie.Jta юден, аиі <'JЮІИ, ие.ма 1lевільпu1{а, ani вільпого, 
ue.tta чоловічої плоті, a1ti жіпочої, - бо всі ви одпо в 
Христі lc.ІJci». (l'а.:І. :1, :2S). 

Цими с.1овюш обГрунтоване природне право людини 
на пошапушшня її JІюдсьІtої гідности, право людини на 
ві.:-rьниІІ шІнв і розріст її особистости. І всі основні права 
аюдшш, ЩJОІІІульrонаві 1 ї7G. р. в Америці, 1 ї89. р. в 
Франції, а 1 r!45. р. з'жовані в т. зв. «атлантііісьн:ій карті» 
аа,тшшутьсн ;Lіііспими правами настільки, пасІtільІш люди 
іі ,1Іо;Іські СІІіJІьпоти творитимуть «одно в Христі». Без 
Христа Ісуса всі вони зависпуть у повітрі. Бо бути 
спраштшьою JІlодиною це значить насамперед чесно бо
ротисJІ за те, щоб псю бути. Та невже боротьба за те, 
щоб бути справжньою людиною, може бути чесна без 
християпсьІшх засад боротьби? 

Абсолютизм перетворив був людину в раба дер
:іІШШІ, бо мсто;щ Ного поведінки з людиною були не
хриспІюІСЬІtі. 

В 1; а. п і та .::1 і сти ч н іН господа рсьІtій системі чоловік 
Ciyn собі товар на світових ринках заr\упу і збуту. Бо в 
цій систсІІІі рі'І ішла пе про те, щоб людина була справ
жньою .1ІІЦИІІОІО. В цііі системі йшлося про те, щоб во
на прІшес.·ш своєму хлібодавцеві якнайбільше прибутr>у 
і зиску. 

Н марІ;сівсЬІ\ім соціллізмі людина перекинулася 
в чис:ю, а 1:омупізм зробив з неї шрJ·бкJ' або коліщат
І\О в веJІИ'Н:~тііі держапнііі машині. П обох випадках 
метоли боротьби за тодипу насr:рі3Ь пехристиянсьrtі і 
нротихристюшсьІtі. А в Еомунізмі ідеться вже навіть не 
нро :11u:шну, а ІІ ро сам с~·сніJІЬІІИй лад. 

В мі:Іітари3мі людина- гар~штнє м'ясо, в ім
нерішІі<Jмі - штуІш худо()и, гонева з місця на місце, n 
;щрвінізмі- тuарина. А в політичнім лібераJІі3ІІІі .люди
на- це бог! 

Тимчасом те основне праuо для JІюдини, за яке Н:а
т о ли ц 1, І< а І~ ер І< в а бореться вже впродовж дев' ятнад
цятьох століть, це ніщо Сіільше, тільки те, щоб ЛJОдипа 
була лю;ртою! Снравжпьою людиною! Християнською 
лкщипою! ІЦоб вона ІІІОГJШ rювиотою вшzвляти і розви
вати свою особистістІ,. 
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Папа Пій ХІІ. при нагоді Різдва 1942. р. виразно 
сказав, що: 

«Вихідним пунктом, а водночас метою існування 
суспільного життя є піддержка, розвиток і вивершення 
людської особистости». 

Але демоrtратія нішшм робом не потрапить піддер
жувати, розвивати і доскопалити особистість людини 
без єрархії суспільних вартостей. Ця ж єрархія з самої 
своєї природи висуває зющнний авторитет, якому гро

мадяни повинні підчипитися. Тому Папа Пій ХІІ. n 
своїіІ енунціJщії про демократію сназав ось що: 

«Де~ЮІ\ратична держава мусить бути озброєна в 
справедливий і творчи!і авторитет. Бо правдива демо
кратія домагається сильного іі розумного авторитету. 
А джсрело.и державиою авторитетн .може бнтп тількп о
собовий Бог, а ue хто іиший. Ло иарід є ті.ІtИ\U ua•te б 
під.мето.Іt авторитетиої cuлu, ca.Іt;lj ж силу дає Бог. (Рим. 
13, 1 ). Тим то гідність влади є гідністю її участи в 
Божім авторитеті». 

1\рім авторитету є ще другий важливий чинник, без 
якого годі уявити собі справжню демоr<ратію. І~е-воля. 
A.rre правдива воля нерозлучно споєна з почуттям від
повідальности перед законом авторитетної вляди. Бо 
во.1я й закон це речі різні, але невіддільні. І тільrш 
глибоке почуття відповідальности перед заr\оном авто
ритетної влади може охоронити пас від дrюх новочас
них тираній, а саме: nід тиранії капіталу і від держав
ного деспотизму. 

Тому тулюзький архиєнискон, ІШРі~· СаJrієз, остері
гав французьке робітництво, щоб «його rшзволення не 
перемінилося в заг.ТІаду вoJri». Він ).1. ін. говорив: 

«ІІовірте, що ваше визволення ще не;~овершене. Ло 
ЯІ\ЩО не станете праn;~иnішими лю;(ьми, яr<що не буде
те один одному щирими братами, то наніть по сrш
нснпі 3 себе всіх зовнішніх оков за.1ишитссь рабами 
самих себе». 

В світJrі цієї остороги зрозуміємо г.іІибокі слова св. 
І Іисання (Як 2, 12): 

«Так гоnоріть і таr-. робіть, як ті; що мають бути 
суджені 3аКОНО~1 ВОЛі». 

Во справжил воля .Іtусить .Іtатu свій .закои. Воля, що 
не має свого заrюну, воля без стриму може легко nи-
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родитися в нахабні9ть або в свавілля. І за словами 
кард. Маннінr'а, доба такого свавілля між людьми вже 
заіснувала. Бо «потіr~ цілого християнського світу на
ших днів скорим бігом летить до волі, що кінчається 
аж у сваволі. Це дух часу й упадок цих останніх днів». 

В упадку цих останніх днів існує ще й інше виро
дження волі. 

Давніше деякі нарікали на брак BOJii, 1\ажучи, що 
життя людини зв'язане перестаріли11ш традиціями й за
конами. Ці закони, мовляв, тільrш деrюму вможливлюють 
диспуту про релігійні справи та про пізнання філосо
фічної правди. Сьогодні ж, от хоч би, пепричrюм кажучи, 
на наших рідних землях заіснувала така воля, яка ні
кому не вможливлює вільної диспути не тільrш про ре
лігійні речі та про пізнання філософічної правди, але 
й про всі інші справи. 

3гідно з поглядами англійського письменника Честер
топа ранішими часами буJю так, що дати номусь волю
це значило відв'язати його, наче хорта, з ланцюга пере
старілих обмежень. Сьогодні ж дати комусь волю- це 
значить риб.у, що її З.'Іовлено в воді й узнано за не
їстивну, кинути назад в море. І так насправді й є. Бо 
правдива воля може існувати тільки там, де існує «закон 
духа життя в Христі». (Рим. з, 2). «Де є Дух Божий, 
там воля» (2. 1--:ор. 3, 17). Ле ж вплив св. Луха виеліміно
ваний з життя, там нема джерела державного автори
тету, а тим самим заrюн волі втрачав свою зобов'язую
чу, санкційну силу. І тоді воля перекидаєт'Ься в ЯКJJСЬ 
відміиу деспотизму, або в сваволю. А демоr~ратія, що в 
ній завелася сваволя або якась відміна деспотизму -
це ніяка демократія. Вона ніколи не зможе забезпечити 
всебічний розвитоrt людської особистости. 

Тим то демократичні ідеали для доброго католика -
це не паравани, за якими криються задні думки полі
сичних спекулянтів. Бо, з?ід'Ію а uаукою Катол1Щ'Ької 
Церкви: 

1. Найвищими ідеалами справжньої демократії є на
скрізь християнські ідеали братерства в Христі, суспіль
ної справедливости, рівности всіх громадян перед за
коном і воля без страху виявити свої релігійні та всякі 
інші переконання fi погляди словом, друком і прилюд
ним та зорганізованим способом. 



2. nравдива демократія тільrш та, ям- р~спектуе 
осповні природні права одиниць і людських спільнот, 
від сім'ї починаючи. 

з. Вся діяльність правдиво демократичних організацій 
та установ має за мету передусім загальне добро всьо
го народу, а щойно потім добро ОІ{ремих груп і верств 
народної спільноти. 

4. Справжня демократія сперта на єрархію суспіль
них вартостей. Слідом за тим в кожній демократичній 
спільноті існує суспільний авторитет, якому громадяни 
мають підкорити свою волю. 

5. В праці над всебічним піднесенням народу демо
кратія кладе ОІ{ремий натиск на моральну й соціяльну 
сторінки людського життя. 

G. Ніколи не буде замало остерігати людей перед 
окремим фаворпзуванням одної з кляс народу. Бо тоді 
демократія перестане бути справжньою демократією і 
наділі перотвориться в диктатуру одної !{Ляси чи пак 
одної верстви суспільства над усім народом. 

7. Ніколи не буде замало завжди та при всякій на
годі домагатися законної контролі починів та праці осіб, 
яким демократія віддала в руки уповноваження та владу. 

8. НіІ{ОЛИ не буде замало при всшшх нагодах під
креслювати, що воля - це ue сваволя, а рівиість всіх 
гро.мадяи перед зтсо1tа.и, зумовлена квалітативною вар
тістю кожної людини зокрема. Бо злодій та чесна лю
дина мають однакове право до того, щоб заrюн справед
ливо оцінив їх працю й життя. Та квалітативно між 
злодієм і чесною людиною нема й не може бути рівности. 

Демократія з такими заложениями своєї діяльности
це християисиса деJt01;ратія. 
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ХЛІБ ЖИТТЯ 

Таїнство Пресвятої Евхаристії-це велике таїнство 
нашої св. віри. Це таїнство істинного й реального, хоч 
чудесного персбувапня Господа нашого, Ісуса Христа, 
з своїм божеством j· чоловіцтвом, під видами хліба й 
вина в Найсвятішій Тайні Евхаристії. Це дивні речі, 
це чудесні речі, це такі речі, що їх навіть найсміливі
шій людині не прийшло б на думку вважати за прав
/І,ИВі, якщо вони не були б правдами Христової науки, 
правдами нашої св. віри. Бо хто ж 3 людей, сам з се
бе, потрапив б був здобутися на розумну відвагу: nо
кааати пальцем на куснюї. хліба і nроректи: це-Хри
('1 Jве Тіло! Хто з розумних людей, сам з себе, посмів 
би був сказати, що наша найважніша пожива це: Хри
стове Тіло і Христова Іtров? Хто з людей, навіть най
більших богозневажників, був би відважився перед дво
ма тисячами років придумувати таку, на перший погляд 
неймовірну прав;~у, яку шшайвиразніше проголосив сам 
Спаситель, Ісус Христос, кажучи: 

- «Прийміть, споживайте,-це Тіло моє!» (Мат. 2G, ЗG) 
- «Пивте й неї всі, бо це І\ров моя Пового Запові-

ту!» .... (Мат. :щ 27 -28). 
- «Хто споживає моє Тіло і п'є мою l{ров, цей має 

вічне життя, -- і я восІtрешу його в останнііі день». 
(Ів. t3, 54). 

- «5f - хліб :/ЮІТТЯ». (Ів. G, 48). 

Ми в осо6Jшвіший спосіб славимо цей хліб життя. 
3 вірою й покорою глядимо на прелсного білого Агнця 
в руках священика, що літургізує, на шматочок білого 
хліба, що по консекрації вже буде тільrш видом Хри
стового Тіла. :З вірою й покорою глядимо на золоту 
чашу, в якій блистить вино, що по nресвятій персміні 
вже буде тільІш видом Пречцстої Христоr.юї !{рови. І 
бачимо велю\е диво, що довершується при кожній важ
ній Службі Божій. Буваємо свідками таївственного чу
;щ: переміни хліба іі вина у Тіло й J{pon Ісуса Хри-
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ста! Дехто з людей проходить попри це чудо мимо. /~е
хто привик до нього, наче до заграви вранішнього сон
ця, ЩО СХОДИТЬ ..• 

• * • 
Якими ж теплими і зворушливими споминами про 

почитання Пресвятої Евхаристії в нашім народі напов
нені наші душі, потомлені скитанпям по чужипах! 

Приходить нам на думку Страсний Четвер, що в 
деяких околицях так проречисто названий: Жиnни1>1 
Четвергом. Названий так на пам'ятку того четверга, що 
накормив увесь світ на ці.тrі віки-хлібом живим, хлі
бо~r життя. Ввечері, тоді, коли священики служать бо
гослужбу т. зв. Страстей, а по дзвіпницях дванадцять 
разів сумно дзвонять дзвони, народ слухав дванадця
тьох євангелійних читань про те, як Христос мив уч
ням ноги, як споживав з ними останню вечерю, а на 

тій тайній вечері перемінив ХJІі6 у свое Тіло, а вино в 
свою Кров. Просл~·хані слова цих страсних євангелій 
ніс народ з собою під солом'яні стріхи і зберігав їх у 
своїх душах впродовж цілих віків, впродовж тисячо
ліття. 3берігав їх, ці слова Христового передсмертного 
завіщання, наче найдорогоцінніші скарби, з глибокою 
покорою в своїй душі та з незахитапою вірою в оюему 
серці. 

Народ вірив в Евхаристійного Бога. 
Вірили в Нього наші предки, наші прадіди, наші 

діди й батьки. Вони вірили в Христове Тіло і в Хри
стову ltpoв під вида.ми хдіба й вина. Нони пірили в 
Пресвяту Евхаристію. 

а цією вірою в Страсну П'ятницю та n Страсну 
Суботу приходили вони кожного року до плащапиць, 
на яких виднІли зображення мертвого Іс,уса. І тоді 3 
найпокірнітим благовінням цілували вони образ Боже
ственного Мертвеця. Але-цілували його з незахитаною 
вірою в те, що цей предивний Мертвець таки живе, 
цілували його з непорушною вірою в те, що Він не 
може назавжди вмерти. І тоді, коли вони коаіrшували 
перед плащаницями, несучи в собі важкий тягар яко
гось незрозумілого смутку, піднімали очі до престолів, 
на яких блистіли золоті чи золочені монстранції. А в 
тих монстранціях ясніли білі Божественні Агнці ... f тоді 
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спадав з їх душ тягар цього незро-зумілого смутку, що 
пов-ставав ка <Jгадку про Христову смерть і взагалі про 
смерть. Цей тягар зсувався з їх сердець, бо вони при
гадували собі Христові слова: 

«Я - воскресіиия і життя! Хто вірує в ме11е,- хоч 
і вмре, б,уде жити». (Ів. 11, 25.) 

1\оли ж у празник Христового Воскресіння свяще
ник обносив Евхаристіnного Агнця довкола церкви, 
вони, наші предки, що йшли за цим Агнцем у проце
сійнім поході, всіма глибинами своєї душі співали вос
кресну пісню: «Воскрес Ісус от гроба» ... Співали пісню 
Пасхи, пісню виходу з НfШоді гріха. Співали радісну 
пісню рятунку, того рятунк~·, якого не було б без білого 
Агнця в мслхиседеку на руках священика ! ... 

А в день празника Пресвятої Евхаристії товпилися 
паші батьки й діди та прадіди біля церкви при чоти
рьох престолах, наче бджоли бі.1я матки. Бо вони знали, 
вони розумі.1и, їм аж надто ясно було, що Найсвятіша 
Евхаристін-це ніби їх матка. Якщо не стане в вулику 
маши, не буде в ньому ні ладу, ні порядку, ні рою, 
ані ме;.tу. І вони бу.1и переконані, що коли в їх житті 
забракне Пресвятої Евхаристії, це життя - спорожніє. 
3абракне в ньому не тільки життєвого мєду, не тільки 
радощів, але не буде вже в ньому ні ладу, ні поладу, 
пі порядку, не буде вже в ньому - й рою. І вигиба
тиме їх рід так, як під цей час вигибае неодин нарід, 
що втратив віру в Евхаристійного Бога! 

При пасхальнім св. Причастю, клякаю•rи, обнімали 
й цілували один одного та взаємно прощали собі кривди 
іі урази. Бо добре відали про те, що Евхаристійний 
Агнець - це ясне сонце! І якщо це ясне сонце з золо
тої чаші має впасти в їх душі, то в цих душах не сміє 
бути ні пороку, ні ненависти, ні помсти, ні ніякого 
тяжкого гріха. 

1\оли почули гомін вечірніх дзвонів, с1шдали з голов 
накриття й набожно христилися. Бо всією душею ви
чували, що ті церковні дзвони, що загомоніли, це ніби 
срібні труби Ясного Пана, що з трапези останньої ве
чері брав у свої благословенні руки хліб, кажучи: «Це 
- Тіло моє ! » ... 

В неділі і свята йшли до церков прослухати св. 
Літургію і проповідь. Нераз у жнива від перевтоми 
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клеїлися ї:м у церкві очі. Але піrtоли ці очі не І\леї:шся 
клді, rtоли священик мовив саrtральне слово: «Прийміть, 
споживайте, - це 'Гіло моє!» ... 

йдучи попри храми Божі, юшли на собі знак хреста 
й хилили голови. Бо пам'яті!.JJИ про те, що там, на 
престолі, в rшвоті перебуває Пешша Тайна, біля якої 
не можна пройти без покJІону. гавжди пам'ятали про 
те, що перед цією ТаВною треба в великіn поrюрі 
схилити голову. 

!{оли побачили священика, що йшов з Найсвятішими 
Тайнами до хворого, па;щли па коліна, наче переrtошсні. 
Віддавали поrшін Евхаристійпому Богові, що на Нього 
всяка, а передуr,ім педуж:а людина може покладати 
єдину справжню Н нirtOJJИ незвідлипу надію ... 

Діток своїх, що приходю:ш до розуму, з окремою 
набожністю вели до першого св. Причастя. І тоді, ІЮJІИ 
ці діточюr стояли навколішках на виступцях престолів, 
плаrtали з радости. Бо це ж Евхаристійпий Бог уперше 
входив у душі їх пасюшів! 

Перед своїми вінчаннями ніколи пе забуваJІи виспо
відатися й прийняти Пресвяту Евхаристію до своїх 
душ. І шtщо було б ві"'Іьно, вони, як женихи, хоті
ли б були запричаститися одною розламаною надвоє 
часточкою Господнього Тіла. Бо вірили, гарячо віришr в 
те, що при Евхаристійнім Бозі ніхто не потрапить роз
ламати одности, вірности й нерозривности їх подружин. 

А коли старість або недуга звалювала їх па смер
тельні постелі, вони вважали за першу Н найважливі
шу річ прийняти св. Напуття: покріпити себе хлібом з 
неба на даш:щу дорогу в вічність, що прокладаJІася 
перед ними ... 

Так жили наші предки, так жили наші діди й бать
ки, так жив наш нарід! 

Ясним Сонцем їх життя буJІа Пресвята Евхаристія. 
Промінним сонічком д"'ІЯ них був ЕвхаристіВний Бог, 
Господь наш, Ісус Христос! 

* * * 
Інакше уклаJІи собі життя люди наших часів. Під 

наш час зійшJІи інші «ясні сонічr\.3» в житті багатьох 
і багатьох людей. 

Та які ж ті «ясні сонічка» модерних людей-неясні 
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й несоншпні! Яr<і nони :uрить~rарепі n житті людини, 
що хотіла б здвигпути побудов у власної долі не за 
пляном Бога, а за своїм власним, безбожним пляном! 

Великі :маси новочасного люду - це погани! Вони 
придумують собі всш\і власні у лади життя, власні жит
тєві системи, несперті на засадах Христової науки і не
просвітлені променями того справжнього Ясного Сопця, 
що пим для кожного доброго християнина є Евхари
стійниіі Бог. Боже слово, записане в першііі книзі 1\lоіі
сея. (1, 2G): «Сотворі~ю чолопіrш в наш обр'l.з і в подо
бу» вони обернули в своє людське слово: «Сотворімо 
собі нашого бога в наш образ і в подобу». Ум припало 
до душі гадюче слово, спрямоване до першої жінки в 
раю: «будете, ш~ боги» (Бит. з, 4). І вони захотіли бу
ти богами, забажали бути «ясни~ш сонічrшми». 

Та ми бачили й бачимо, як виглядає людське жит
тя з такими видумками. Ми на власні вічі бачимо, що 
ті Jrюди, які хотіли стати богами, відчоловічилися, пе
рестали бути справжніми людьми, потваринилися. 

Ca~r Ніцше, один з паnбільших поган і безбожників 
новочасся, в однііі з ясніших хвилин свого життя на
писав б.Ув таЕ.е: 

«J3ci :ми-убивники Бога! Тз. яким робом нам уда
лося вбити Бога? Як ми потрапили випити море? Хто 
дав нам силу втратити з очей широкі горизонти? Що 
ми зробили, відриваючи землю від сонця? І\уди ж з~м
ля спрям;увала себе під цей час?-

«Геть від усіх сонць!» 

«Невже ж ми не борсаємося враз з нею в усі боки: 
то вперед, то назад, то вправо, то наліво? Чи є ще 
щось, що можна б назвати висотамн чи пак провал
лями? Невже ми не блуrшємо, мандруючи крізь безко
нечне ніщо? Чи ж не вичуваємо довкола себе нахлип-
порожнечі? Невже не завважуєте, що наше довкілшr 
щораз хо.1одпіше й дедалі студеніше? Чи ж не бачите, 
що в нашім житті щораз біJrьше ночі й ночі! ..... » 

Ах, так! J3 житті новочасних поган і безбожників 
дедалі більше ночі, більше темряви, більше притьмару, 
більше студені, більше кошмарних млостей і присмер
І\ЇВ, не вважаючи на те, що вони потворили собі безліч 
власних сонць і сонічок. Бо вони відірвали землю сво-
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його життя, свою душу, від єдиного Ясного Сонця, що 
ним є-Евхаристійний Бог, Господь наш, Ісус Христос! 

І справдилися в їх житті Господні слова, сказані 
пророrюм Єремією (2, 13): 

«Меие, 11:рииицю живої води, no'КиuyJttt, а повирубува
ли собі діраві 'Колодязі, що 1te держат'Ь води«. 

* * * 
Та пастане час, у якому кожна людина, що покла

дає надію тільки на дочасні речі й укладає собі жит
тя тільки за своїм, а не за Божим пляном, наочно пе
реконається про те, що її заплянування було фальши
ве. Лона почує, як тріщатиме вся побудова їі' життя й 
побачить висихаючі джерела власних сил і надій. І як
що в ній залишиться ще щось бодай трохи людяного 
іі шодського, ЯІ\ЩО вона ще не зовсім потвариниться, 
вичує в собі то, що під цей час вичуває людство. 
Ви·r~·є: 

- Тугу за Богом! 

3ов за Богом! 

l{рик за Богом! 

Бичує в собі тугу за rtриницею живої nоди, так, як 
мандрівник, що збився з дороги і блукає в спекотах 
по бездоріжжі. 

ІЗичує в собі тугу за чашею Господньої 1\рови, за 
тим преясним келихом, що в ньому ніколи немає отру
ти, а з якого б'є струмінь життя і безсмертя. 

ІЗичує в собі тугу за Евхаристійним Агнцем, за бі
лою часточкою Господнього хліба, що творить і під
тримує в людині вічне, безсмертне, надприродне жит
тя. 

ІЗичує в собі тугу за Пресвятою Евхаристіею, перед 
JШОЮ не можна метикувати і закриватися своїми влас
н_ими мудруваннями. Перед нею можна і треба зробити 
ТІЛЬІШ ОДНе: 

Припасти па коліна, поклінно схилити голову і -
вірити! вірити! вірити! 
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Вірити в правдиБість Ісусових слів 3 останньої ве
чері: 

<<Прийміть, споживайте,-це Тіло моє!» (Мт. 26, 26). 

«Пийте з неї всі, бо це ltpoв мол Нового Запові
ту!» (Мт. 2Н, 27-28). 

Вірити в Найсвятішу Евхаристію! 

Вірити в правдиве й реальне, хоч чудесне, перебу
мння Господа нашого, Ісуса Христа, під видом хліба 
і вина! 

Вірити в хліб вічного життя, без якого помремо на 
пустелях цього світу, до Обітуваної 3емлі нашого без
смертного щастя не дійшовши! 

Вірити в те, що коли з довір'ям припадемо д~ на
шого Евхаристійного Богя, найдемо в Ньому, і тшьки 
в Ньом~', найсправжнішу і найбільшу ·поміч, отуху, 
піддержку й заохоту до безперервної боротьби за дій
сні, тривкі, неминущі, безсмертні блага й вартості 
життя! 

Шрити! Вірити! Вірити! 

Кожеи, хто родився від Бога, хто йде в світ від Бога, 
хто живе з Бого.и, хто веде боротьбу за Боже царство в 
собі й иа зе.млі, віруючи в Бога-пере.~югає! 

Бо, як каже св. апостол і евангелист Іван, «Єдина 
перемога, що світ перемагае-віра наша!» (1. Ів. 5, 4). 
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ПІД СИНІМ ОМОФОРОМ 

13 багатьох церІІОвних піснях і богослужбових молит
вах величаємо Ісуса Христа, називаючи його - Сонцем 
правди. А віддаючи хвалу 13еликому Учителеві тодства, 
не забуваємо і про його Матір, що «:звістиJш радість 
всі!t вселеннііі, бо з неї засяло Сонце правди». 

Ми хочемо постійно перебувати під діяпням того 
чудодійного Сонця. Ми хочемо радіти, наповнивши душі 
його ясвощами й теплом. Ми хочемо розпроміненим 
серцем віташ те Сонце правди, що засшю від Діви Марії. 

Ми хочемо твердо вірити в те, що Сонце правди пад 
людством не погаело. Що воно ясніше від того сонцп, 
що його щодня бачимо на небосхилі. 

І ми віримо, :ми гаряче віримо в те, що воно над 
людьми піколи не по:мерюІе, хоч у наші •rасп воно при
ховане за густими, чорними хмарами чолоnічого гріхошоб'я.

Сонце правди- це Той, що народився від J~іви .1\Іарії, 
це Господь наш і Пан наш, Ісус Христос. Це Божий Син! 

Де ж його правда на землі~ 
Де його правда па цій землі, про ш~у о;~ин з укра-

їнських наймодерніших поетів співає: 
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«Земля без Заходу і Сходу 
Земш-І п'ятьох материків, 
Н:олисм безлічі народів, 
Доробок безлічі віІ~ів ... 
3емля без Заходу і Сходу, 
Без конфірмації Земля, -
... А на землі ... Гей, на землі, 
Там на землі туман і мла. 
Торги ... Бойовиська ... Походи ... 
Аж кров'ю давиться земля! 
У припИси 

сповивана, 

Гранатами 
поливапа, 

Засм.юшна, 
3аІШВаІІа ЗеМЛЯ». 

Де ж правда, де істина на цій землі~ 



І на це ПhТаІІНЯ поt:т, що не виявляє ніяких озню\. 
ек.тю:зіястичного світосприймапня (І. Багряний), відповідає: 

- «Та ж ось де істина: 

ІІ рему др і сть найнова, 
То - сто раз 
Стоптапиіі опорок!» 

Ось де істина, ось де правда землі: сто раз стоптаний 
опорок, сто раз стоптан.иіі поротt, , сто раз стоптана 
сrшернь, сто раз стоптаний гріх! 

Ось де оrшпилася правда нашої землі в «добі аера, 
радія і розщепленого атомового ядра!» 

Прегарно зобразив цю річ відомий мадярсьrшй rіро
новідпшt Тіrамер Тот в своїй розповіді про молоде вино. 
І~е вино, мовляв, ферментувало, rшпіло, раділо, бо було 
свіже іі молоде. Але міцні обручі на бочці не давали 
йому змоги розприскатися в усі боrш, бо туго тримали 
всю його субстанцію Ш\упі. Та ці обручі видавалися 
молодому шшові осоружними. Вино вважало, що вони 
не дають йому можливостей буйно вижитися. Тому зго
дом воно ро;зсадиJІО обру•rі, розсадИJІО бочку та й - в 
однім моменті опинилося па ;зсюІі, перемішане з болотом, 
опинилося в пороці. 

3овсім тюt само діється з неодною молодою людиною. 
Вона, шукаючи радісної правди свойого життя, вважає, 
що Божі запоnіді- це вже речі перестарілі, непотрібні. 
Вона думає собі, що тих десять моральних обручів, Ш\і 
тримають її життя в сукуні і дають змогу тому життю 
природним способом заІ\ріпитися, це важкі й осоружні 
обмеження її волі. А ко.11и скине їх з свого віку, опи
ниться в моральнім багні, зсунеться в сам oпoport жит
тя! І це, що та молода шодина вважала за істину, за 
радісну правду, за визволення, за ~lysium свого віку, 
показалося нічим іншим, тільки найзвичайнішим упад
rщм у по рок і сквернь! ... 

І ось тоді ця молода людина піднімає з свого упадку 
вічі і бачить вад собою - синій омофор. Цей омофор 
;затремтить над нею, наче спомин про рідну маму, що, 
втираючи сльози, виряжала її І\олись з рідних порогів 
у світ широкий і далекий ... 

Це омофор Діви Марії без пороr\у, омофор Непорочної 
Діви Марії. 
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Під цим о'юфором сяє Сонце правди! 
Під цим омофором - істина життя! 
Під цим омофоро~r. під опікою Непорочної )~і ви .Марії
І~ожна душа найде свсє щастя, 

І<ОЖІІа людина відшукає істину своїх днів, 
всяке горе зустрінеться з потіхою, 
смуто!\ з радістю обніметься, а 
безнадія обнадіrться! 
Цей сипііі омофор - наш захист! Шд цеіі захист 

прибігаємо з усіма горестями, недостатrшми і сІ\орботами 
нашого СІштюrня. Цього захисту прагнемо й шукаємо з 
гарячою вірою в материнську опіку Погоматері над на
ми. йдемо до неї з словами «Лісні над ШсюІМИ» (7, 13): 

«Рано вранці вийде~ю з 'Гобою в виноградник, огля
немо, чи вже розви,'Іась лоза виноградна» .... ВиНдемо 
з Тобою в виноградниrt нашої надії й оглянемо, чи вже 
ро;звилася та виноградпа лози, що з неї потече вино 
нашої життєвої ридости. :може ця виноградина сьогод
ні ще не розвилася, може вона ще заІ\ов'яз.'Jа, aJie ми 
непохитно віримо в те, що вона ро;зів'ється. :ми впев
нені в цьому, п(о з неї просочИться вино нашої радо
сти. 

Бо ми переконані, що та людина, пад якою трем
тить синій омофор Непорочної /~іви Марії - врятована 
людина! Вона-не пропаде! Над нею не перестане сві
тити Сонце правди! Вона не втратить істини життя! Ії 
не переможе опорок! Бо наша Ясна Папі-Переможни
ця, і кожен, хто при пііі, переможець! 

Ми скажемо й щиро та сердешно говоритимемо Ій 
усе, що лежить нам па серці. С1шжемо Ій ось що: 

- Нема в нас ні золотих амфор на вино радости, 
ні самого вина. Є тіль1ш глиняні посуди нашого убоз
тва. Наповни їх бодай надіями! іЗиверши їх сподіван
нями на І\раще і вільне життя, сподіваннями на такий 
ясний день, що в ньому зможемо на колінах просуну
тися під Твій чудошорний образ в Гошеві, 3црваниці, 
чи де там з гарячою подякою за Твою материнську 
опіку над нами в чужині .... 

Скажемо їй таке: 
- Сняться нам нивІш на узберіжжях нашої рідної 

землі. Ці нивки видаються нам у снах сходами до не
ба. Допоможи нам, Ясна Пані, на ці нивки з радісним 
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Плачем припасти, цілуючи грудку батьківського поля, 
наче мозіJІЬ рідної мами! 

І скажемо Ін ще й це: 
- ПІукаючи праведних шляхів на землі, ми бачимо 

їх тільки там, де тремтить Твій синій омофор, тільки 
там, де мерехтить сяйво Твоєї непорочної діядеми. Ба
чимо їх передусім під І\рилами св. І\атолицьr\ої Церк
ви, бо вона-це: 

«Арарат кривавої потопи, 
Башта сердець, 
Нездобута тnердиня, 
Володарка грядучої Европи». 

Допоможи нам на цьому духовому Арараті думка
ми nкорінитися! 

Поможи на'І у цііі башті сердець ушляхетнити свої 
почу вання! 

Дай пам змогу в цііі нсз,1,обутііі твердині настали·ш 
свою силу, черпаю'ІИ з її незглибимих І\рипиць Божу 
ласІ\у! 

І допо~ю,Іш пам, наша Ясна Пані, скріпленим на душі, 
загартованим у зJшгоднях, 

випробуваним у досвідах - діждатися тієї днини, 
що в нііі, кажучи словами вже названого поета, будемо 
виGіратися: 

«В дорогу далеку -
назад,

вповоріт -
Н ;щрогу ясну - додому!» 
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