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церкви. В ХХ ст. більш масштабною стала діяльність василіан на
ниві місіонерства, освіти. Так, вони забезпечували навчальний і
виховний процес у духовних семінарях Львова, Станіслава,
Перемишля, Загреба. Видавництва почали випускати часописи
«Місіонер», наукові «Записки
ЧСВВ», величезну кількість біблійної, богословської, релігійнополемічної, церковно-історичної, катехітичної та іншої літератури.
Якісно змінилася географія місіонерської діяльності
василіан. З кінця ХІХ ст. - початку ХХ ст. об‟єктом їх місіонерства
стала українська еміграція в Канаді, США, Бразилії, пізніше Аргентині та інших країнах. На початку 40-х років Чин василіан
організаційно складався з трьох провінцій: Галицької,
Закарпатської
(об‟єднувала
ченців-василіан
Закарпаття,
Угорщини та Румунії) і Американо-Канадської. Бразильські
василіани були об‟єднані у віце-провінцію. Найбільшою була
Галицька провінція, що в 1939 р. об‟єднувала 20 монастирів.
В роки війни та німецької окупації василіани продовжували
душпастирську, місійну, церковно-освітню, видавничу діяльність,
дещо зменшившись чисельно за рахунок ченців-священиків, що
пішли до війська. Після Львівського собору 1946 р. Чин василіан
припинив свою діяльність в Україні. Частина його членів була
репресована, інша - виїхала за кордон. Монастирі василіан були
перетворені на православні або ж пристосовані під господарські,
соціально-культурні цілі, а то й взагалі закриті. За даними
І.Патрила, на 1981 р. в Україні лишилися 99 отців-василіан, з
яких близько 30 приживали в Галичині, 18 - в інших регіонах.
За даними 1996 р. в Україні діє 21 василіанський чернечий
дім, близько 200 василіан-священиків та студентів-братів, 43
новики та 54 кандидати. В східній Україні працює 7 василіанських
місій. В 30 монастирях та чернечих домах проживають біля 200
василіанок. Більшість монастирів та чернечих домів знаходяться
в складі Львівської архієпархії Української греко-католицької
церкви.
Організаційно сучасні василіани в Україні прагнуть
відродити традиційні для Чину структури, напрями та методи
діяльності.
Генеральна
курія
василіан,
протоархімандрит,
генеральний консуляр й понині знаходяться в Римі.
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Крамаренко Г.* (США)
РОЗВИТОК ВIТОК УАПЦ (СОБОРНОПРАВНОЇ)
У ВIЛЬНОМУ СВIТI I ЇХ ДОЛЯ

В Українi в жовтнi 1921 року митрополит Василь Липкiвський
вiдродив УАПЦ, яка в 30-х роках в Українi була цiлком лiквiдована.
В 1924 роцi митрополит Василь Липкiвський вислав до США
архиєпископа I.Теодоровича, який зорганiзував УАП парафiї в США i
Канадi, а відтак створив на Американському континентi УАПЦ. В своєму
листi до архиєпископа Iоана Теодоровича вiд 27 березня 1946 р.
єпископ Мстислав писав: “...урочисто заявляю, що визнаю
благодатнiсть iєрархiї Української Автокефальної Православної Церкви
в З'єднаних Державах Америки i в Канадi, iєрархiї, що вiдновила в собi
функцiю єпископського служiння актом Першого Всеукраїнського
Православного Церковного Собору в Києвi, в мiсяцi жовтнi 1921 року,
як також святості всiх тайн Церкви тiєю iєрархiєю довершуваних тепер i
довершуваних у минулому Церкви". На жаль, треба сказати, що
архиєпископ Мстислав дуже скоро зламав своє врочисте приречення
про “дотримання Автокефалiї Української Православної Церкви в
З'єднаних Державах Америки i в Канадi та церковно-народної
соборноправности її устрою”.
Приїхавши до США архиєпископ Мстислав зумiв змусити
архиєпископа Iоана Теодоровича пересвятитися. Цiєю пересвятою 27
серпня 1949 р. архиєпископ Мстислав злiквiдував останнього живого
єпископа УАПЦ, вiдродженої 1921 року в Києвi. А 16 жовтня 1950 р.
архиєпископ Мстислав злiквiдував УАПЦ, яку створив i очолював
митрополит Iоан Теодорович, i створив нову УПЦ в США. В однiй iз своїх
проповiдей, священомученик (хоч ще i не канонiзований) митрополит
Василь Липкiвський говорив: “Не бiйтесь тих, що тiло вбивають, а душi
вбити не можуть; а бiйтесь того, хто i душу i тiло може загубити на вiки”.
В Українi НКВДисти фiзично знищили усiх єпископiв УАПЦ, всi вони
загинули мучинецькою смертю в тяжких муках, але нi одного з них
НКВДисти не змогли змусити вiдректися вiд УАПЦ i зневажити висвяту,
яку вони прийняли вiд митрополита Василя Липкiвського. НКВДисти не
занапастили нi одної душi, а там у вiльному свiтi, бувший “Патрiарх”
Мстислав зумiв занапастити душу останнього єпископа УАПЦ,
відродже*

Крамаренко Григорiй, протоiєрей Соборноправної УАПЦ (США). В
статті збережено стиль й інформативність автора.
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ної в 1921 роцi, доконавши його пересвяту в 1949 роцi “варшавською
благодатнiстю”. Так що останнiй нищiвний удар, щоб злiквiдувати
УАПЦ, вiдроджену в 1921 роцi, був нанесений не в пiдвалах НКВД, а у
вiльному свiтi особою, яка пiзнiше стала патрiархом України. Як тяжко
помилилися нашi люди, обравши “по поштi” такого патрiарха! Чи можна
було придумати страшнiший глум, жахливiшу зневагу i знущання над
душами тих священномучеників, якi життя своє вiддали за УАПЦ.
Пiсля першої всесвiтньої вiйни й росiйської революцiї
вiдродилась Польська держава, до складу якої увiйшла поважна
кiлькiсть православних. Зразу пiсля вiдродження Польської держави
поляки взялись нищити православнi церкви. Американська УАПЦерква
на чолi з архиєпископом Iоаном Теодоровичем звернулася з
прилюдним протестом проти жахливого гнiту з боку Польської держави
на УПЦеркву. Протест цей був надiсланий до всiх державних урядiв i
зробив своє враження i "розумний лях по шкодi суп'ятився" i ... почав
будувати ПАЦеркву в своїй державi. Для цього поляки взяли єпископа
Дiонiсiя. Цей росiянин став щирим виконавцем завдань Польського
уряду. Єпископ Дiонiсiй звернувся до Московського Патрiарха, щоб вiн
дав йому автокефалiю, але пiсля рiшучої вiдмови, вiн в 1924 роцi
звернувся до Патрiарха Царгородського, який i благословив повну
автокефалiю Православної Церкви в Польськiй державi. Це була
Церква Варшавської благодатi з росiйським напрямком.
В час другої свiтової вiйни митрополит Дiонiсiй в лютому 1942 р.
вiдрядив в Україну своїх єпископiв Никанора й Iгоря. Пiсля їхнього
прибуття до Києва вони звернулися до вже iснуючої в Києвi Церковної
Ради i очолили УАПЦ. I за час перебування цих єпископiв в Києвi, нiхто
анi iдеологiчних, анi канонiчних питань i не порушував. З огляду на
популярнiсть УАПЦ 1921 р. на (Великiй) Українi, новоприбулi єпископи
не тiльки не одважувались виступати, як того хотiли б, а прийняли її
назву i її священикiв “у сущому санi”, хоч канонiчності самої УАПЦ 1921
р. i її єпископату вони не визнали. Сама висвята єпископату 1942 р.
радувала всiх свiдомих українцiв i тiшила надiями на краще майбутнє.
Тодi нiкому i на думку не спадало, що єпископат Варшавської благодатi
з 1942 р. буде блюзнiрським запереченням Київської благодаті з 1921
року. Не сподiвався нiхто з Православних українцiв i того, що єдиного
живого й останнього єпископа УАПЦ Київської благодаті,
рукоположеного митрополитом Василем Липкiвським i архиєпископом
Нестором Шараївським, який зберiгся виїздом на емiграцiю, будуть
пересвячувати на вимогу єпископату Варшавської благодаті з 1942 року
i що на це священне душогубство пiднесеться рука бувшого
“святiйшого” Мстислава.
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Але коли єпископи Варшавської благодатi були змушенi
залишити Україну, i як тiльки знову вони перейшли Польський
кордон, то ситуацiя цiлком змiнилася. В календарi виданому в
Парижi, митрополит Полiкарп писав, що УАПЦ, ним керована, є
продовженням УАПЦ вiдродженої в 1921 роцi. I одночасно з
iнформацiї Митрополичої канцелярiї довiдуємося цiлком iнше, а
саме, що законом Української Народної Республiки вiд 1 сiчня 1919
р. iснуюча в Українi Православна Церква була визнана
автокефальною.
Канонiчною вона була до жовтня мiсяця 1921 року, а з часом
висвячення в неканонiчний спосiб єпископiв, вона перестала бути
канонiчною i привласнила собi назву УАПЦ (хоч пiсля проголошення
закону Уряду Української Народної Республiки насправдi нiякої
УАПЦ не iснувало). I вже на емiграцiї в Нiмеччинi, куди приїхало 12
єпископiв цiєї Варшавської благодатi, вони показали своє справжнє
обличчя. В Нiмеччинi 12-15 травня 1947 р. вiдбувся Собор
єпископiв, на якому ухвалили приєднання архиєпископа Iоана
Теодоровича до складу їхнього єпископату, довершити чином
архиєрейської хiротонiї. За це ганебне рiшення голосувало 11
єпископiв.
Проти цього рiшення рiшуче виступила невеличка група
священикiв i церковних дiячiв УАПЦ, вiдродженої в 1921 роцi, якi
пiсля довголiтнього ув'язнення залишилися живими, i їм вдалося
виїхати на емiграцiю. Ця ухвала Собору єпископiв Варшавської
благодатi спричинилася до рiшучої реакцiї й потреби скликання
церковного з'їзду духовенства i вiрних УАПЦ з 1921 року. 25 серпня
1947 року вiдбувся церковний з'їзд, який звернувся iз закликом до
єпископiв формацiї 1942 року в iм'я Бога, в iм'я любові до рiдного
краю об'єднатися спiльно з архиєпископом Iоаном Теодоровичем в
єдинiй УАПЦ i стати до працi для добра й слави перед єдиним її
престолом.
У вiдповiдь на цей християнський заклик Ашафенбургського
церковного
з'їзду до братської єдности в УАПЦ, єпископат
Священного Синоду скликав 25 жовтня 1947 року надзвичайний
Собор єпископiв (формацiї 1942 року), на якому винесли анатему й
вiдлучення на 7 священикiв (Демида Бурка, Константина
Данилевського, Олександра Попова, Митрофана Явдася, Петра
Стельмаха, Iвана Чумака i Григорiя Антохова), 7 мирян (Iвана
Бакала, Iвана Гаращенка, Аркадiя Яременка, Василя Дубровського,
Павла Яцевича, Миколу Ковшуна i Андрiя Макаренка) i єпископа
Григорiя (вiн не був присутнiй на тому з'їздi, а тiльки не голосував
разом з рештою 11-ма).

17
ної в 1921 роцi, доконавши його пересвяту в 1949 роцi “варшавською
благодатнiстю”. Так що останнiй нищiвний удар, щоб злiквiдувати
УАПЦ, вiдроджену в 1921 роцi, був нанесений не в пiдвалах НКВД, а у
вiльному свiтi особою, яка пiзнiше стала патрiархом України. Як тяжко
помилилися нашi люди, обравши “по поштi” такого патрiарха! Чи можна
було придумати страшнiший глум, жахливiшу зневагу i знущання над
душами тих священномучеників, якi життя своє вiддали за УАПЦ.
Пiсля першої всесвiтньої вiйни й росiйської революцiї
вiдродилась Польська держава, до складу якої увiйшла поважна
кiлькiсть православних. Зразу пiсля вiдродження Польської держави
поляки взялись нищити православнi церкви. Американська УАПЦерква
на чолi з архиєпископом Iоаном Теодоровичем звернулася з
прилюдним протестом проти жахливого гнiту з боку Польської держави
на УПЦеркву. Протест цей був надiсланий до всiх державних урядiв i
зробив своє враження i "розумний лях по шкодi суп'ятився" i ... почав
будувати ПАЦеркву в своїй державi. Для цього поляки взяли єпископа
Дiонiсiя. Цей росiянин став щирим виконавцем завдань Польського
уряду. Єпископ Дiонiсiй звернувся до Московського Патрiарха, щоб вiн
дав йому автокефалiю, але пiсля рiшучої вiдмови, вiн в 1924 роцi
звернувся до Патрiарха Царгородського, який i благословив повну
автокефалiю Православної Церкви в Польськiй державi. Це була
Церква Варшавської благодатi з росiйським напрямком.
В час другої свiтової вiйни митрополит Дiонiсiй в лютому 1942 р.
вiдрядив в Україну своїх єпископiв Никанора й Iгоря. Пiсля їхнього
прибуття до Києва вони звернулися до вже iснуючої в Києвi Церковної
Ради i очолили УАПЦ. I за час перебування цих єпископiв в Києвi, нiхто
анi iдеологiчних, анi канонiчних питань i не порушував. З огляду на
популярнiсть УАПЦ 1921 р. на (Великiй) Українi, новоприбулi єпископи
не тiльки не одважувались виступати, як того хотiли б, а прийняли її
назву i її священикiв “у сущому санi”, хоч канонiчності самої УАПЦ 1921
р. i її єпископату вони не визнали. Сама висвята єпископату 1942 р.
радувала всiх свiдомих українцiв i тiшила надiями на краще майбутнє.
Тодi нiкому i на думку не спадало, що єпископат Варшавської благодатi
з 1942 р. буде блюзнiрським запереченням Київської благодаті з 1921
року. Не сподiвався нiхто з Православних українцiв i того, що єдиного
живого й останнього єпископа УАПЦ Київської благодаті,
рукоположеного митрополитом Василем Липкiвським i архиєпископом
Нестором Шараївським, який зберiгся виїздом на емiграцiю, будуть
пересвячувати на вимогу єпископату Варшавської благодаті з 1942 року
i що на це священне душогубство пiднесеться рука бувшого
“святiйшого” Мстислава.

18

Але коли єпископи Варшавської благодатi були змушенi
залишити Україну, i як тiльки знову вони перейшли Польський
кордон, то ситуацiя цiлком змiнилася. В календарi виданому в
Парижi, митрополит Полiкарп писав, що УАПЦ, ним керована, є
продовженням УАПЦ вiдродженої в 1921 роцi. I одночасно з
iнформацiї Митрополичої канцелярiї довiдуємося цiлком iнше, а
саме, що законом Української Народної Республiки вiд 1 сiчня 1919
р. iснуюча в Українi Православна Церква була визнана
автокефальною.
Канонiчною вона була до жовтня мiсяця 1921 року, а з часом
висвячення в неканонiчний спосiб єпископiв, вона перестала бути
канонiчною i привласнила собi назву УАПЦ (хоч пiсля проголошення
закону Уряду Української Народної Республiки насправдi нiякої
УАПЦ не iснувало). I вже на емiграцiї в Нiмеччинi, куди приїхало 12
єпископiв цiєї Варшавської благодатi, вони показали своє справжнє
обличчя. В Нiмеччинi 12-15 травня 1947 р. вiдбувся Собор
єпископiв, на якому ухвалили приєднання архиєпископа Iоана
Теодоровича до складу їхнього єпископату, довершити чином
архиєрейської хiротонiї. За це ганебне рiшення голосувало 11
єпископiв.
Проти цього рiшення рiшуче виступила невеличка група
священикiв i церковних дiячiв УАПЦ, вiдродженої в 1921 роцi, якi
пiсля довголiтнього ув'язнення залишилися живими, i їм вдалося
виїхати на емiграцiю. Ця ухвала Собору єпископiв Варшавської
благодатi спричинилася до рiшучої реакцiї й потреби скликання
церковного з'їзду духовенства i вiрних УАПЦ з 1921 року. 25 серпня
1947 року вiдбувся церковний з'їзд, який звернувся iз закликом до
єпископiв формацiї 1942 року в iм'я Бога, в iм'я любові до рiдного
краю об'єднатися спiльно з архиєпископом Iоаном Теодоровичем в
єдинiй УАПЦ i стати до працi для добра й слави перед єдиним її
престолом.
У вiдповiдь на цей християнський заклик Ашафенбургського
церковного
з'їзду до братської єдности в УАПЦ, єпископат
Священного Синоду скликав 25 жовтня 1947 року надзвичайний
Собор єпископiв (формацiї 1942 року), на якому винесли анатему й
вiдлучення на 7 священикiв (Демида Бурка, Константина
Данилевського, Олександра Попова, Митрофана Явдася, Петра
Стельмаха, Iвана Чумака i Григорiя Антохова), 7 мирян (Iвана
Бакала, Iвана Гаращенка, Аркадiя Яременка, Василя Дубровського,
Павла Яцевича, Миколу Ковшуна i Андрiя Макаренка) i єпископа
Григорiя (вiн не був присутнiй на тому з'їздi, а тiльки не голосував
разом з рештою 11-ма).
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Єпископ Григорiй разом з цими вiдлученими вiд Церкви не
визнали за законне це вiдлучення. (Це вiдлучення 7-го серпня 1955
року митрополит Никанор, на нарадi Митрополичої Ради УАПЦ з
участю Священного Синоду зняв).
Пiсля цього вiдлучення i анафемування оборонцiв УАПЦ
1921 року, Церква роздiлилась на 2 частини. Перша з 11-ю
єпископами це була УАПЦ (Синодальна) i друга - це була УАПЦ
(Соборноправна), яку й очолив єпископ Григорiй. Боротьба була
дуже тяжка, бо один єпископ виступав проти одинадцяти.
Нас, захисникiв УАПЦ 1921 року, обзивали самосвятами,
липкiвцями, неблагодатними, григоровцями, зневажали як тiльки хто
мiг придумати. Не зважаючи на всi тi труднощi, якi робили (доноси,
рiзнi наклепи), щоб тiльки не дати можливостi вiрним оборонцям
УАПЦ з 1921 року виїхати з Нiмеччинi за океан, i пiсля подолання
всiх перешкод, єпископ Григорiй разом з бiльшiстю вiдданих
оборонцiв УАПЦ (Соборноправної) виїхали до США.
Невеличка група цiєї УАПЦ (Соборноправної) iснує в США i
на сьогоднiшнiй день як окрема Церква. Так що на сьогоднi
вiдгалудження УАПЦ (Соборноправної) у вiльному свiтi iз своєю
iсторичною Катедрою Святої Покрови в Чiкаго беззмiнно
залишається бути автокефальною i що вона не об'єднана, а нi
приєднана до якоїсь iншої Православної церкви. Катедра Святої
Покрови в Чiкаго й надалi залишається пiд духовним омофором
постанов Всеукраїнського Церковного Собору в Києвi 1921 року,
який покликав до життя УАПЦ - вiльну вiд синодальщини,
зорiєнтовану на Церкву Христову апостольського часу. Наше
завдання: берегти цю iсторичну Церкву українського народу у
вiльному вiд комунiзму свiтi.
Велика бiльшiсть вiрних УАПЦ (Соборноправної) вже
вiдiйшла на вiчний спочинок. Нас залишилося дуже мало, але ми
зробимо все, що тiльки буде можливо в наших силах, щоб
допомогти УАПЦ в Українi. Прикладом такої готовности допомогти
може бути факт, що як тiльки ми довiдались про необхiднiсть
висвятити нових єпископiв для УАПЦ в Українi i що митрополит
Мстислав вiдмовився їм допомогти вiдновити єпископат для УАПЦ в
Українi, то ми негайно вислали вiзи на три особи (Iоана та Василя
Боднарчуків і Андрiя Абрамчука), пообiцявши оплатити їм квитки на
лiтак. Але, на жаль, цi вiзи не були використанi. По однiй iз цих вiз
митрополит Iоан (Боднарчук) перший раз вiдвiдав США.
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Пісоцький В. (Київ)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК УМОВА І ЗАСІБ ВИРІШЕННЯ
МІЖКОНФЕСІЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Ідея толерантності - це форма відображення у суспільній свідомості об‟єктивного існування множинності (плюралізму) культур,
способів і стилей життя, різних моделей і концепцій розуміння світу й
місця людини в ньому. Толерантність передбачає, що, зберігаючи свою
незалежність і автономію, суб‟єкти взаємодії, в свою чергу, не повинні
обмежувати свободу інших, усвідомлюючи і визнаючи їх самобутність і
самоцінність, поважаючи їх право вибору, право бути інакшими, не
схожими і навіть протилежними у своїх уподобаннях, інтересах,
звичках, віруваннях, які, втім, не повинні суперечити самій ідеї
толерантності.
У процесі спілкування, діалогу різних культур, протистоянні філософсько-світоглядних позицій особисті інтереси людей досить часто
знаходяться
у
стані
конфлікту.
Запобігти
ворогуванню
і
антагоністичному протистоянню різнорідних інтересів, протилежних
позицій індивідів покликана саме толерантність. Як практично узгодити
діаметрально протилежні інтерси і уподобання, визначити межі
перетерплюваності і страждальності за умови збереження активності,
автономності й самоцінності індивідів? У розв‟язанні цього комплексу
питань й полягає споконвічна проблема толерантності.
Особливої гостроти проблема толерантності набуває на
переломних етапах історії. Народно-визвольні рухи, релігійні війни, боротьба за свободу совісті та інші демократичні перетворення так чи
інакше об‟єктивують цю ідею в суспільній свідомості.
Україна на нинішньому етапі свого розвитку переживає один із напружених, драматичних і найбільш відповідальних періодів у своїй
історії, пов‟язаного із становленням державності, демократизацією,
економічними та соціально-політичннми реформами. Саме у цій
суспільно перетворюючий площині людських відносин толерантність не
повинна зводитися до вимушеного терпіння іншого в його іншості, а
вимагати визнання і дотримання за кожним членом суспільства його
невід‟ємного права на особисту свободу, незалежність і недоторкану
людську гідність, забезпечити у суспільстві хоча б мінімум
цивілізованості, демократичності, людяності, солідарності. У цьому
полягає прерогатива державно-правової
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