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Історично-обрядовий контекст 
розвитку Української Церкви XVII cт.
 Українська Православна Церква ставши (1686)

провінцією московського патріархату примусо-
во приймає літургічні книги московської редак-
ції, втрачаючи свою українську обрядовість.

 Українська Греко-Католицька (Православна Уні-
атська) Церква частково зберігає обрядовість
київської митрополії, а частково підпадає під
вплив латинського обряду.



Церковна унія й обрядові питання
 Основним закидом ворогів Берестейської

Унії було твердження, що Унія має на меті
латинізацію Східної Церкви.

 Такий погляд був панівним між москов-
ськими істориками та церковними пись-
менниками.

 Українські православні автори під тиском
царської Росії по неволі підтримували
московські настановлення.



 Однак історичні факти зовсім не під-
тверджують вищезгадану позицію.

 В основі церковного з'єднання були:
 Вихід з юрисдикції нез'єдинених

царгородських патріархів і прийнят-
тя католицтва в догматичному зна-
ченні а не обрядовому.

 Визнання з боку української церков-
ної ієрархії судовластя Римського
Архиєрея над Українською Церквою.



 У Римі українські єпископи
поставили вимогу, щоб
обряд Української (Руської)
Церкви був визнаний і збе-
режений у своїй повноті.

 «Зберегти і потвердити
уділювання св. Тайн, обря-
ди і церемонії східної
Церкви в цілості, нена-
рушно і в такім виді, в
якому вони у нас практи-
кувалися в часі одности».



 Таку вимогу Папа Климент
VIII урочисто потвердив у
своїй буллі 23 грудня 1595 р.

 Починаючи від XVII ст. аж
до тепер це потверджува-
лось багатьма Римськими
Папами.

 Варто згадати Папу Венедикта XІV (1740-1758), що
гостро заборонив навіть найвищим церковним
ієрархам Східної Католицької Церкви вводити будь-
які обрядові зміни без відома Апостольської Столиці.



Обрядовий 
розвиток після 

Берестейської Унії

 Після Берестейського Собору 1596 р. українці
греко-католики дотримувались того ж обряду
що й православні, які не прийняли Унії.

 Суперечки між воюючими сторонами торкались
лише справ догматичних.



 В першій половині
XVII ст., спираючись
на документи того ча-
су, не знаходимо слі-
дів латинізації Служ-
би Божої.

 Це була доба Потія,
св. Йосафата, митр.
Йосифа В. Рутського,
які були консерва-
тивні в обрядовій ді-
лянці.



Митрополит Рутський був
великим оборонцем обря-
дів Української (Руської)
Греко-Католицької Церкви
перед наступом латинсь-
кого польського духовен-
ства, про що свідчать чис-
ленні листи, прохання і
меморіяли до Апостольсь-
кої Столиці.



 Дбав також Митр. Йосиф Рутський про обрядову
чистоту й однообразність у відправі церковних
служб між духовенством своєї митрополії.

 В 1621 р. на другій василіянській капітулі в Лаври-
шеві Рутський покликав створити комісію духовних
осіб, щоб приготовити єдиний опис обрядів і прак-
тик церковних богослужб для всіх монастирів.



 Єдиним додатком до Служби
Божої того часу було поминання
імені Папи Римського (як вияв
догматично-правового підчи-
нення під верховну владу Рим-
ських Архиєреїв), в місцях де до
унії поминали ім'я царгородсь-
кого та інших східних патріархів.

 Про це свідчить звіт василіяни-
на о. Николая до римської Кон-
ґреґації де Пропаґанда Фіде
(Віри) 1626 р.



 Більшість українських дру-
карень належали право-
славним нез’єдиненим.

 У перших десятиріччях
після Берестейської Унії
греко-католицькі (право-
славні з’єдинені) свяще-
ники послуговувались лі-
тургійними книгами (як
рукописними так друко-
ваними) з часів перед за-
ключенням Унії.



 Перше греко-католицьке
видання Служебника, а та-
кож Требника вийшло з
друкарні Лева Мамонича
1617 р.

 Вони майже не відрізня-
лись від православних ви-
дань.

 Вперше у вступі уніятсько-
го Служебника Мамонича
міститься «Наука іереом».



 В ній немає жодних нововве-
день чи обрядів для візантійсь-
ко-слов’янської Служби Божої.

 Однак прослідковується вплив
католицьких підручників мо-
рального богослів'я і рубрик
латинського Служебника.

«Наука іереом до порядного отправовання
служби Божои велци потребная».



 Наука подає різні вказівки і поучення догма-
тично-морального характеру для священиків
перед, підчас і після св. Літургії.

 Ці повчання є збіркою з підручників догматики
і морального богослів'я невідомого автора.

 «Наука іереом» мала на меті допомогти свя-
щеникам, які не мали змоги придбати бого-
словські книги, або не мали богословської
освіти.

 Петро Могила прийняв «Науку єреом» до сво-
го Требника 1646 р. у дещо зміненому вигляді.



 З могилянських видань «Наука єреом» пере-
ходить до різних московських Служебників під
назвою «Учительное извѣстіе».

 Новіші сербські видання з 1928 р. теж містили
«Учительное извѣстіе», яке є переробкою
«Науки іереом» виленського уніятського ви-
дання Служебника 1617 р.

 Той факт, що «Наука іереом» зустрічається і в
уніятських і в православних Служебниках свід-
чить про спільні літургійні практики в служінні
Служби Божої між православними з’єдинени-
ми і нез’єдиненими.



Практика т. зв. тихої Служби Божої
 Через 50 років після Берестей-

ської Унії починає входити в
практику т. зв. Тиха або читана
Служба Божа.

 Це Служба без співучасті дияко-
на, без співу хору чи співця, без
обрядів кадження і деяких
інших властивих торжественній
(співаній) Службі Божій.



 Перше свідоцтво про звичай
«тихої» Служби Божої зустрічає-
мо в полемічному творі Касіяна
Саковича «Епанортозіс або Пер-
спектива».

Історичний контекст 
тихої Служби Божої

 Сакович (колишній церк. діяч і письменник Києво-
Печер. Лаври) першим почав служити тиху Службу
Божу будучи уніятським архимандритом у Дубні.



 За цей крок Сакович зазнав пере-
слідування не лише з боку православ-
них нез’єдинених, а й з’єдинених.

 Така позиція знеохотила Саковича до
уніятського духовенства і в 1641 р. він
перейшов на латинський обряд.

 Зі свідоцтва Саковича бачимо, що ти-
хої Служби Божої не ввела церковна
ієрархія.



 Практика тихої Служби Божої розвивалась в
монастирях і не без спротиву з боку обря-
дових консерватистів.

 Цьому сприяла більша кількість священиків,
які бажали служити Літургію не лише собо-
рово, а й приватно.

 Такий спосіб служіння Служби Божої був на-
слідуванням читаної (приватної) Служби Бо-
жої латинського обряду, що на візантійсько-
слов’янському Сході дотепер був непрак-
тикований.



 На VII василіянській капітулі 1650 р. у Ви-
льні отці гостро виступили проти наду-
живань читаних Служб достосовуючись
до церемоній римського служебника.

 Настоятелів та візираторів монастирів
зобов'язали стежити за дотриманням
обрядів «грецької релігії», а в разі непо-
кори суворо карати.

 Загально вживаною практика приватної
відправи стає в другій половині XVII ст.



 Жодне офіційне видання
уніятського Служебника
XVII ст. не подає уставу
приватної Служби Божої.

 На Замойському Соборі
(1720р.) є згадка про тихі
Служби Божі, але Собор
не окреслив офіційного
ставлення до приватної
відправи.



 Щойно в Служебнику ви-
даному в Уневі 1733 р. та
в почаївському 1755 р.
знаходимо «Чин чтемия
литургіи», де немало
рубрик взято з латинсь-
кого міссалу.

 Однак ці Служебники не
мали офіційного потвер-
дження.



 В ІІ пол. ХVІІ ст. Українська Греко-Католицька Цер-
ква опинилась в затяжній боротьбі на два фронти:
 Нез'єдинені православні вважали уніатів зрад-

никами православ'я.
 Вороже ставлення з боку польських не лише

світських і державних, а також духовних кіл.
 Обряд уніатів-католиків став предметом нападів з

боку польсько-латинського духовенства, яке бачи-
ло в ньому (українському обряді) перешкоду до
перетягнення українців на латинський обряд, а піз-
ніше і ополячення.

Обрядові змагання в ІІ пол. ХVІІ ст. 



 Полемічний твір Касіяна Са-
ковича «Епанортозіс або Пер-
спектива» їдким способом
звинувачує обряди як нез'є-
диненої Православної так і
Української Греко-Католиць-
кої Церкви в наявності обря-
дових помилок надуживань і
забобонів.

 Сакович у своєму творі називає уніатів католиками 
тільки з імені за спільний з православними обряд.



 Щоб вони стали правдивими католиками їм
необхідно наслідувати обрядові практики ла-
тинників. Тим самим виправдовуючи свої пе-
реходи з православ'я до уніатів, а пізніше на
латинський обряд.

 Книжка Саковича викликала велике обурення
між нез'єдиненими православними та уніата-
ми-католиками. Останні домагались, щоб Рим
вмістив цю книгу на індекс заборонених.

 Закиди Саковича не були особистими, а ви-
словлювали тодішні погляди римо-католиць-
кого духовенства на український обряд.



 Польські історики не приховують факту, що
польське духовенство від початку існування
унії мало вороже ставлення до українського
обряду.

 Поляки хотіли бачити унію, як «місток» до
латинізації обряду і ополячення українських
земель.

 Оскільки унія не виправдала таких сподівань,
польське духовенство ненавиділо українсь-
кий обряд і старалось при кожній нагоді його
принизити і висміяти.



 Митрополит Й. Рутський у своїх
листах до Риму нарікав на воро-
же ставлення польських єзуїтів до
українського обряду та перетягу-
вання у своїх колегіях уніатської
молоді на латинський обряд.

 Василіянські капітули та Українська церковна іє-
рархія протестували проти випадків заборони
практик українського обряду в польсько-латин-
ських колегіях для уніатсько-католицької молоді та
висміювання їх у драматичних виставах.



 Найвищим ступенем
ворожого ставленням
був «проект на зни-
щення Руси» (1717 р.)
на знищення українсь-
кого обряду.

 В 13 точках подавались докладні способи винищен-
ня грецьких обрядів і впровадження на їх місце
латинських.

 Проект накладав кожному полякові обов'язок ни-
щити грецький обряд чи то погордою чи пересліду-
ванням і гнобленням його членів чи будь-яким
іншим способом.



 Це стало причиною введення деяких ла-
тинських практик до українського обряду.

 Латинський обряд став зразком до на-
слідування для деяких уніатів-католиків,
що вважали, що тільки в цей спосіб здо-
будуть прихильність латинників та усу-
нуть підозри в симпатіях до «схизми».

 Уніатсько-католицький клир розділився
на прихильників латинізації і оборонників
чистоти східного обряду.



 Одиниці прогинались під впливом ідей
Саковича, та більшість противилась на-
ближенню українського обряду до ла-
тинського.

 Василіяни під проводом єпископів на ка-
пітулах або Конґреґаціях ІІ пол. XVII ст.
відстоювали однообразність і повне збе-
реження українського східного обряду.

 Отці закликали, якнайсовісніше захову-
вати всі обрядові приписи, щоб і нез’є-
динені могли тим «будуватися».



 Українська Греко-Католицька
Церква XVII ст. не мала одного
типового, усіх зобов’язуючого
видання богослужбових книг,
що стало причиною відсутно-
сті обрядової однообразності.

Старання про справлене
видання Служебника

 В обрядових практиках постала велика різнорідність:
одні самовільно опускали старі обрядові приписи,
інші ж уводили нові.



 о. Петро Камінський у своєму пись-
мі «В обороні Потієвої Унії» писав:

«Панове уніяти у відправі богослу-
ження не заховують давніх грецьких
церемоній… Фабрикують щораз то
інші не подібні ані до грецьких, ані до
римських… Що монастир то інші це-
ремонії,що священик –то інший спо-
сіб відправи. Прийшовши до іншої діє-
цезії треба вчитися спеціальних
обрядів, що пропустити, а що доло-
жити».



 Щоб усунути обрядову різно-
рідність вильненська васи-
ліянська Конґреґація (1667 р.)
доручила придержуватись
Служебника Льва Мамонича.

 Попри те, що у І пол. XVII ст.
вийшло аж шість видань Слу-
жебника ці видання є бібліо-
графічною рідкістю, тому годі
з'ясувати які там були рубри-
ки і чи були нововведення.



 Щоб задовольнити го-
стру потребу в служеб-
никах на конференції
уніятсько-католицького
єпископату у Варшаві
(1683 р.) було покликано
редакційну комісію.

 Однак через розбіжність
думок редакційна комі-
сія скоро розбилася.



 Новий Служебник ми-
трополита К. Жоховсь-
кого з’явився у Вильні
(1692 р.).

 Крім текстів трьох
Служб Божих до Слу-
жебника додано Апо-
стол і Євангелія зі
службами рухомих і
не рухомих свят, а та-
кож загальні служби.



 До видання такого «вели-
кого» Служебника спону-
кав брак окремих книг Апо-
стола і Євангелія, що його
відчувала не одна церква.

 Своїм укладом Служебник
наслідував грецько-італій-
ський Служебник (1683 р.)
виданий василіянами в
Римі, та в деякій мірі латин-
ський міссал.



 У Служебнику Жоховського знайшли відобра-
ження такі нововведення: додаток «Сина» у
символ віри, низький поклін священика на «во-
плотившагося», вживання наплечника перед
одягання стихаря, вмивання рук перед, а не
після вдягання риз. А також нововведення: по-
минання Папи Римського на всіх священиків.

 Служебник Жоховського не був офіційним ви-
данням, бо Замойський Синод (1720 р.) про
нього не згадує, а виносить постанову про нове
видання Служебника та всіх богослужбових книг.



 Постанови Синоду піднесли церковну карність, по-
кращили стан освіти нижчого духовенства, а також
унормував обрядові справи щодо Служби Божої.

Обрядова справа на Замойському Синоді
 Замойський Синод (1720 р.)

через свої реформи і поста-
нови підніс престиж Укра-
їнської Греко-Католицької
Церкви і започаткував у її
історії нову добу.



 Перед Синод постало не легке завдання.
Тому-що до уніятів-католиків (православ-
них з’єдинених) приєднались нові (право-
славні нез’єдинені) єпархії (Перемиська
1692 р., Львівська 1700 р. і Луцька 1702 р.)
які у своїх обрядових практиках додержу-
вались богослужбових книг могилянської
редакції і ще не мали нововведень.

 Синод мусів брати до уваги обрядові різ-
ниці між єпархіями, вирівняти їх і звести
обрядову однообразність.



 Найперше Замойський Синод упорядкував
чин св. Тайн. Подавши докладно матерію й
форми окремих св. Тайн.

 У відправі Служби Божої признав тільки чо-
тири практики:

1) Прийняв поминання Римського Папи;
2) Прийняв до символу віри додаток «і Сина»;
3) Заборонив уживати губку на Службі Божій;
4) Скасував теплоту (доливання теплої води

до чаші перед св. Причастям).



 Усі інші обрядові практики прийняті між уніатами
католиками Синод ані не прийняв, ані не осудив.
(До прикладу: т. зв. «читана» тобто тиха Служба
Божа не була ні заборонена ні унормована).

 Синод не визнав Служебника митр. Кипріяна
Жоховського.

 Виніс рішення, що на майбутнє жоден єпископ
не сміє дати своєї апробати на Служебники,
Требники, Часослови та інші богослужбові книги,
якщо вони не зладжені на доручення Синоду і не
затвердженні Апостольською Столицею.



 Таке рішення мало припинити приватні ви-
дання богослужбових книг без апробату Апос-
тольської Столиці.

 Контроль покладався на митрополита Україн-
ської Греко-Католицької Церкви, котрий мав
узгодити і розіслати поправне видання по ці-
лій церковній провінції.

 Синод звернув увагу на заховання однообраз-
ності у відправі Служби Божої, наказав, щоб
настоятелі пильно про це дбали, та заборонив
будь-які зміни в обрядах Української Греко-
Католицької Церкви.



 Деякі (москвофільські) автори неправдиво
та не слушно осуджували Замойський Си-
нод і закидали йому «латинізацію» грець-
ко-руського обряду.

 Однак це свідчить про їх цілковите незнан-
ня постанов Синоду, який крім чотирьох ви-
ще згаданих обрядових нововведень жод-
ним декретом чи постановою не потвердив
існуючих тоді латинізуючих практик уніат-
сько-католицького духовенства і виразно за-
судив всяку «латинізацію» українського
обряду.



 Богослужбові книги після Замой-
ського Синоду продовжували
виходили одобренням тільки
місцевих єпископів, що не від-
повідало постановам Замойсь-
кого Синоду.

 Це стосувалось всіх видань
Служебника впродовж XVIII ст., а
їх було кільканадцять.

Обрядове питання після 
Замойського Синоду



 До Служебників виданих ті-
льки за апробатою місцевих
єпископів продовжують вхо-
дити щораз нові практики й
рубрики позичені з римсько-
го місалу.

 Крім запозичених рубрик,
практик і обрядів, що їх по-
давали Служебники пооди-
нокі священики почали до-
давати інші створюючи свої
не писані звичаї.



 почались з’являтись органи;

 впроваджуватись дзвінки;

В наших церквах:



 престоли пересували до стіни;
 усували іконостаси;



 вживали дискосів латинської форми;
 занедбували вирізування Агнця на Проскомидії, не

вживали копія та звізди;



 фелони обтинали з обох боків;



 впроваджували латинські стихарі, шнурки замість
поясів.



 Набагато більше латинізуючи нововведень по-
ставало в північних єпархіях (Литви, Білорусії)
ніж у південних (на Волині і Галичині).

 Це пояснюється тим, що південні єпархії (Лу-
цька, Перемиська і Львівська) прийняли з’єди-
нення на сто років пізніше від північних.

 Богослужбові видання, що виходили з друка-
рень південних єпархій (Почаєва, Львова, Уне-
ва) були більш вірні обрядовій чистоті, ніж бо-
гослужбові книги видані у Вильні та Супраслі.



 Не маючи своїх духовних шкіл, колегій та семі-
нарій, уніятсько-католицькі єпископи змушені
були висилати своїх кандидатів духовного ста-
ну до латинських семінарій (Вильно, Бравнс-
берґу, Праги, Оломунки, Відня та Риму).

 Там молодь виховувалась у латинському дусі
та обряді і відбувала релігійно-аскетичні прак-
тики.

 Настоятелі та професори здебільшого не мали
поняття про східний обряд, понижували чи
упосліджували його.



 Навіть у грецькій колегії св. Атанасія в Римі
панував латинський спосіб життя і виховання.



 Настоятелі єзуїти (1621-1773) тільки
тричі на рік (Різдво, Великдень, Зіс-
лання Святого Духа) давали змогу
вихованцям мати Службу Божу в
рідному їм обряді та причащатися
під двома видами.

 В інші дні вихованці мусіли брати
участь в Службі Божій латинського
обряду і причащатися під одним ви-
дом та виконувати інші побожні
практики за звичаєм латинського
обряду.



 Тому після повернення до рідного краю вихованці
грецької колегії св. Атанасія не визначалися любо-
в'ю до східного обряду та легко впроваджували
латинізуючі практики, обряди та рубрики.



 Прихильниками латинських обрядів були
також духовники, що вступили до уніят-
сько-католицьких монастирів із латинсь-
кого обряду, члени давніх українських чи
білоруських шляхетських родів, що цілко-
вито спольщилися і втратили свій східний
обряд.

 Діставшись опісля на відповідальні ста-
новища уніятсько-католицької єрархії чи
на монастирські уряди вони були ревни-
телями латинізуючих нововведень до
українського обряду.



 В ім'я історичної правди на противагу москвофіль-
ським авторам слід зазначити, що більшість духо-
венства Української Греко-Католицької Церкви не
підтримувала латинізуючих нововведень, які були
не законними, проти волі Замойського Синоду.

Спроби літургійної 
Реформи при кінці 

ХVІІІ ст.



 Частина Служебни-
ків та літургійних 
книг видається на 
основі грецьких 
зразків затвердже-
них Папою Вене-
диктом XIV в 1754. 
(зокрема Служеб-
ник виданий в По-
чаєві в 1778-1788).



 У ІІ половині XVIII ст. виникла
думка про потребу нового
провінціонального Синоду
Української Греко-Католицької
Церкви, присвяченого обря-
довому питанню про скликан-
ня якого дбав митр. Филип
Володкович (1762-1778).

 Обставини того часу, а зокрема спротив польсько-
го короля, перешкодили скликанню Синоду.



 Автором наступної спроби літур-
гійної реформи був полоцький
архиєписком Гераклій Лісовський
(1784-1809).

 Його спроба реформи була доб-
ре продумана, з ясною ціллю і
мотивами, бажанням йти лише
законною дорогою, тому заслуго-
вує на окрему згадку.

 Слід зазначити, що полоцька архиєпархія була під во-
лодінням Росії вже від першого поділу Польщі (1772).



 В листах до Риму Лісовський обґрун-
товує потребу в реформі тим, що:

латинізуючі нововведення противля-
ться постановам Замойського Синоду;

не є законними, бо введені приват-
ними одиницями;

 слугують для згіршення нез’єдинених
та дають нагоду видавати старі заки-
ди проти унії немов би вона була ка-
суванням східних обрядів і мостом
до цілковитої латинізації.



 На думку Лісовського для обря-
дово-літургійної реформи між
уніятми-католиками за основу
слід взяти грецький Євхологіон
Папи Венедикта XIV і перекласти
його на слов'янську (літургійну)
мову. Цю працю протягом двох
років здійснив Юрій Туркевич
(1788-1790).

 Однак в 1793 і 1795 рр. (ІІ та ІІІ
розподіл Польщі) Українську
Греко-Католицьку Церкву спіт-
кали тяжкі удари.



 Уніатсько-католицькі
єпархії були розірвані
(частина відійшла до
Росії, а частина до Ав-
стрії) і втратили зв'я-
зок.

 Катерина ІІ (1795)
скасувала київську
митрополію і декіль-
ка єпархій (Литви,
Білорусії та України).



 Після загарбання Польщі більшість уніятсько-като-
лицьких єпархій стали жертвою насильницького
«возсоєдиненія» з московським православ’ям
(1795-1796).

 Царський уряд поки пощадив унію на теренах Литви,
Білорусії, Холмщини та Волині, однак положення
уніятів-католиків у цих провінціях було не завидне.

Насильні чистки 
українського обряду 

в ХІХ ст.



 Як уже зазначалося єп. Г. Лісовський звернувся зі
своїм проектом обрядової реформи до Риму та по-
дії насильницького «возсоєдиненія», явне переслі-
дування уніятів-католиків російським урядом були
наглядним доказом, що їх долі під володіння Росії
не поліпшить жодна обрядова реформа.

 Православна Росія постано-
вила знищити унію цілком, як
зраду «русского православія»,
народу, держави та «русско-
го» московського обряду.



 Росія не могла стерпіти існування
українського обряду й Церкви з’є-
диненої з Апостольською Столицею
і обрядове питання стало вигідною
базою наступу для цілковитого зни-
щення Унії.

 «Возсоєдиненія уніятов» в тактиці
обрядової «чистки» 1839 та 1875-6
рр. є наглядним доказом, що чистка
була лише вступом до насильниць-
кого переведення уніятів-католиків
у московське православ’я.



 «Возсоєдиненієм уніятов» (1839) керували:
Й. Сємашко, А. Зубко та В. Лужанський.



 Ціллю їх реформи була не ре-
ставрація первісного українсь-
кого обряду (до Берестейської
Унії), а накидання московського
обряду у найновішому виді.

 Сємашко та його помічники по-
чали заводити богослужбові
книги московського видання, а
всякі богослужбові практики,
обряди, звичаї чи рубрики, які
не були згідні з московським
обрядом, стали викидати.



 Очевидно по такій «чистці»
обряду перехід до москов-
ського православ'я був чис-
то формальним актом, що й
відбулося в лютому 1839 р.

 Таким чином три уніятсько-
католицькі єпархії: Литовсь-
ка (Вильненська), Білорусь-
ка (Полоцька) і Берестейсь-
ка були насильницько пере-
ведені на московське пра-
вослав'я.



 1875 р. прийшла черга
на ліквідацію унії на
Холмщині та Підляшші.

 Її очолили М. Попель,
Ф. Дячан, Л. Цибик, які
наслідуючи методи
Сємашка розпочали
обрядові «чистки».



 Їх «чистки» були ще більш брутальні і безоглядні,
що визнають навіть автори «возсоєдиненія», які
вважають, що «возсоєдиненіє» холмщаків і поліщу-
ків відбулося дорогою підступу та насилля.



 Обрядові «чистки» були
осуджені Апостольсь-
кою Столицею.

 Діло Сємашка та його
прибічників (Литва та
Білорусь) осудив Папа
Григорій XVI 22 листо-
пада 1839 р.



 Папа Пій ІX 13 травня 1874 р.
осудив обрядову «чистку»
ще перед формальним пе-
реведенням на московське
православ'я Холмщини та
Підляшшя і пригадав, що ні-
кому не вільно проводити
жодної обрядової реформи
без попередньої згоди Апо-
стольської Столиці.

 Обидва Папи визнали вище згадані реформи само-
вільними і незаконними.



 Пратулинські мученики - 13 греко-
католицьких мирян села Пратули-
на, розстріляних 24 січня 1874 р.
сотнею царських солдатів за
відмову передати сільську церкву
православному священикові.

 У 1996 році, причислені Папою
Іваном-Павлом II до лику блажен-
них.

 Вшановуються Українською Греко-Католицькою
Церквою у четверту неділю після Зіслання Святого
Духа на день Всіх святих українського народу.



 Галичина від 1772 р. належала до
Австро-Угорської імперії і 1808 р. ося-
гнула відновлення галицької митро-
полії. (Австрійський уряд не переслі-
дував Греко-Католицьку Церкву ні за
віру, ні за обряд).

 У Галичині процес латинізації україн-
ського обряду ніколи не заходив так
далеко, як на Холмщині чи Білорусії.

Обрядові  відносини в Галичині 
в ІІ половині ХІХ ст.



 Однак з ХІХ ст. в Галичині повстав досить сильний
москвофільський рух, що мав ясну політично-культур-
ну програму та церковно обрядову ідеологію завдяки
чому розгорілась справжня обрядова війна.



 Москвофіли звичайно бу-
ли прихильниками обря-
дової «чистки».

 о. Іван Наумович, який
пізніше перейшов на мос-
ковське православ'я і втік
до Росії, виступав на сто-
рінках львівських часопи-
сів зі статтями проти іс-
нуючого обряду в Галиць-
кій провінції.



 Чимало священиків почали при-
водити в життя заклики Наумо-
вича і на власну руку взялися до
«чистки» обрядів і практик, що
спричинило обрядовий хаос.

 Галицький митр. Григорій Яхимо-
вич (1860-1863 рр.) постановив
скликати провінціяльний синод
та гостро заборонив проводити
самовільні обрядові зміни чи
реформи. Та його заборона не
припинила обрядового хаосу.



 Синод відбувся не в шістдеся-
тих а в 1891 р.

 Передсоборова комісія, до
складу якої входив о. Ісидор
Дольницький, знаменитий зна-
вець східної літургіки, підготу-
вала окремі глави для устійнен-
ня богослужбової однообраз-
ності.

 Був приготований п'ятий титул Соборових поста-
нов присвячений виключно способові відправі
Проскомидії та Служби Божої.



 Цей п'ятий титул був відки-
нений Конгрегацією для По-
ширення Віри, тому не був
читаний на засіданнях Сино-
ду і не був прийнятий між
синодальні постанови та не
дістав зобов'язуючої сили.

 Однак, між актами Львівсь-
кого Синоду п'ятий титул бу-
ло надруковано, що створи-
ло переконання наче він
дістав правосильність.



 На основі п'ятого титулу 1905 р. у
Львові вийшло нове видання Слу-
жебника, що вирізнялось доклад-
ністю рубрик та тенденцією пово-
роту до старих обрядів на основі
грецьких зразків.

 Служебник 1905 р. був великим
кроком в напрямку первісної чис-
тоти українського обряду, оскільки
не містить навіть сліду латинізую-
чих рубрик і практик, що їх про-
вадили інші Служебники XVIII ст.



 Після першої світової війни знову по-
чалися дискусії на тему обрядової
реформи.

 Одні домагалися негайної літургійної
реформи для піднесення престижу
Української Греко-Католицької Цер-
кви в очах нез’єдиненого Сходу, дру-
гі вважали реформу недоцільною,
шкідливою для Церкви і народу.

Літургійно-обрядовий рух у Галичині 
між двома світовими війнами



 Однак ця дискусія мала від-
мінний характер і мотиви від
обрядової боротьби минуло-
го сторіччя.

 Речники обрядової реформи
шістдесятих років минулого
сторіччя були явними мос-
квофілами, які пізніше пере-
йшли до православ'я і до
московського обряду. (І. Нау-
мович, М. Попель, І. Терле-
цький та ін.)



 Їх обрядова боротьба мала виразно полі-
тично-національний характер під впливом
«общерусскої» ідеології, заперечувала окре-
мішність українського народу і мала анти-
католицький характер.

 Літургійно-обрядова дискусія між двома сві-
товими війнами мала інші причини і мотиви.

 Обидві сторони «візантійці» і «западники»
були щирими українцями, не мали жодними
політичних мотивів, а їх дискусія випливала з
різного розуміння обрядової реформи.



 У нових часах давнє вороже або
байдуже ставлення до східних
обрядів на латинсько-католицько-
му Заході зазнало великих змін.

 В минулих сторіччя римо-католиць-
кі учені і богослови мало цікавили-
сь проблеми християнського Сходу,
не доцінювали східних обрядів, а
іноді в супереч заборонам Апосто-
льської Столиці старалися різними
способами перетягти членів Схід-
ної Церкви на латинський обряд.



 На початку ХХ ст. західно-католи-
цькі вчені і богослови почали пи-
льно вивчати східні обряди завдя-
ки чому постала науково-дослідна
ділянка під назвою візантинологія
чи візантинознавство.

 Апостольська Столиця почала виз-
навати помилки минулих сторіч,
засуджувати латинізацію, та визна-
ла необхідність збереження обря-
дової чистоти у будуванні унійної
праці.



 Літургійно-обрядова дискусія 20-30-тих років ХХ ст.
різнилася від попередніх дискусій відокремлен-
ням обрядового питання від політично-ідеоло-
гічних.

 Це стимулювало погли-
блення наукових дослі-
джень, історичного роз-
витку обрядових змін,
літургійних текстів, руб-
рик та різних практик
українського обряду.



 Поодинокі випадки самовіль-
ного очищення обряду показа-
ли необхідність практичної роз-
в'язки обрядового питання.

 Українські Греко-Католицькі
єрархи галицької митрополії під
проводом митр. А. Шептицько-
го вирішили розв'язати справу
шляхом, що його вказав Замой-
ський Синод, тобто через нове
поправне і типове видання бо-
гослужбових книг.



 Обрядова реформа
була предметом кі-
лькох конференцій
українського єпис-
копату Галичини
(1927, 1929 і 1930).

 Однак між єрархами не було однієї спільної думки.
Тому виданий 1929 р. у Львові Служебник не
знайшов загального признання.

 Така ж доля була Служебник 1930 р.



 Оскільки і в працях Міжєпар-
хіяльної Літургійної Комісії вия-
вилася розбіжність поглядів і
думок на характер обрядової
реформи, для кращого і успіш-
ного впорядкування літургійно-
обрядових справ звернулися
до Апостольської Столиці, щоб
вона своєю верховною владою
вирішила обрядову реформу та
видала типове видання бого-
службових книг.



 У 1933 р. (у відповідь на про-
хання галицьких владик)
Священна Конґреґація для
Східної Церкви звернулась з
проханням переслати до Ри-
му дослідження Міжєпархі-
яльної Літургійної Комісії
(Львів 1930-1935 рр.) та за-
уваження і побажання щодо
обрядових питань всіх
українських владик.

Римське видання богослужбових книг



 10 січня 1938 р на пленарному
засіданні Священної Конґреґації
для Східної Церкви постановили
видати типове видання богослу-
жбових книг для вжитку україн-
ців, а також визначили основні
принципи і лінії для нього.

 Для реалізації постанови була
створена окрема Літургійна Ко-
місія, яку очолив Секретар Свящ.
Конґреґації для Східної Церкви
кардинал Євген Тіссерана.



 Вже у 1940 р. Комісія видала текст Служби
Божої св. Івана Золотоустого.

 У 1942 р. – Служебник з усіма трьома Лі-
тургіями візантійсько-слов'янського обря-
ду та «Устав Вечірні, Утрені й Божественної
Літургії», що вирізнявся повнотою та дета-
лізацією приписів і рубрик.

 За 10 років роботи вийшли ще й Євангелія
на неділі й свята, повна Євангелія, Апостол
на неділі й свята, повний Апостол, Малий
требник та два видання Часослова.



 Римське видання є урядовим
і типовим виданням бого-
службових книг українського
обряду.

 Усі попередні видання, в супе-
реч рішенням Замойського
Синоду, були видавані з при-
ватної ініціативи, та хоч і мали
апробату єпископів чи митро-
политів, не були офіційними і
загально зобов'язуючими.



 Римське видання для Української Католицької
Церкви є окремим, відмінним від типового ви-
дання богослужбових книг Апостольської столи-
ці для інших галузей візантійського обряду.

 Богослужбові книги для Українського обряду в
термінології видавничої Літургійної Комісії нази-
вають «рецензіо рутена», що підкреслює їх
окремішність, відмінність та самостійність.

 Назва «рецензіо рутена» походить від «рітус ру-
тенус» – обряд київсько-галицької митрополії,
куди входили Правобережна Україна, Волинь,
Холмщина, Полісся та Галичина.



 Апостольська Столиця через
римське видання богослуж-
бових книг «української» ре-
дакції визнала окремішність
українського обряду, само-
стійність, відмінність від ін-
ших галузей візантійського
обряд. (Напр. для москалів,
сербів чи болгарів чий обряд
називають «рітус бізантіо
славянос» тобто візантійсь-
ко-словянський обряд).



 Римське видання старалося
відповідати богослужбовим
практикам, рубрикам і літур-
гійним текстам давньої україн-
ської обрядової традиції.

 Згідно з засадами Пленуму Засі-
дання кардиналів Свящ. Кон-
ґреґації для Східної Церкви
1938 р. літургійна комісія нада-
ла перевагу рубрикам і текстам,
які були в загальному вжитку до
Берестейської унії (1596).



 У випадках обрядової різно-
рідності літургійна комісія
надавала перевагу тим руб-
рикам і текстам, які мали
українську традицію засно-
вану на тривалому вжитку.

 Римське видання не прий-
няло тих текстів, які були ра-
ніше введені приватними
виданнями і не мали за со-
бою правосильної традиції.



 Метою римського видан-
ня було вирішення пеку-
чої проблеми Української
Греко-Католицької Церк-
ви трьох останніх сторічь
– обрядової літургійної
однообразності.

 Дослідження римського
видання вказують, що во-
но дотримується кращих
грецьких зразків.



 Цим літургійна комісія потверди-
ла факт, що обрядові практики
київської митрополії мають біль-
ше схожості з грецькими першо-
зразками ніж практики москов-
ської церкви.

 Тим самим римське видання за-
хистило український обряд від ре-
форм, що їх в минулому і навіть
дотепер, бажають накинути украї-
нцям греко-католикам через на-
слідування московського обряду.



 Римське видання є урядо-
вим відкиненням латині-
зуючих практик чи рубрик,
що впродовж сторічь до-
лучали до українського
обряду.

 Проте були збереження
нововведені потверджені
Замойським Синодом
(1720), а саме поминання
Папи Римського, обряду
теплоти і вживання губки.



 Враховуючи досвід поперед-
ніх сторічь в проведенні об-
рядових реформ Апостоль-
ська Столиця не вважала за
потрібне проводити реформу
раптово і поспішно.

 Тому з 10 вересня 1941 р. до
використання нового Служеб-
ника були зобов'язані великі
та малі семінарії, монаші нові-
ціяти, доми студій та свяще-
ники висвячені після 1941 р.



 Місцевим Ординаріям Апо-
стольська Столиця залиши-
ла свободу відповідно до
стану підготування свяще-
ників чи вірних поступово
вводити нове римське ви-
дання.

 Римське видання замикає
довгу історію обрядового
питання в Українській Гре-
ко-Католицькій Церкві.



 Цей нарис обрядового роз-
витку Служби Божої україн-
ського обряду від часу Бе-
рестейської унії (1596) і до
видання римського Слу-
жебника 1942 р. є побіж-
ним неповним і загальним.

 Обрядове питання Україн-
ської Греко-Католицької
Церкви поки що чекає сво-
го дослідника та історика.
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