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ЗАБУТА 
ЛЮБОВ

ПАМ’ЯТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! У зв’язку із закриттям кордонів через карантин
газета тимчасово виходитиме виключно в електронному варіанті.

У червні кожного року ми з вами 
урочисто вшановуємо два великі свята: 
Пресвятої Євхаристії та Найсвятішого 
Серця Ісусового. Боже Тіло і Його 
любляче Серце постійно нагадують 
про те, як сильно нас Господь полюбив: 
«Полюбив своїх, що були в світі, полюбив 
їх до кінця» (пор. Ів. 13:1).

На 82-му році життя помер композитор, 
музикознавець та багаторічний художній
керівник Київської опери Мирослав Скорик.

Музика до «Тіней забутих предків» та ще десятків фільмів. 
Інструментальні твори, кілька балетів та опера, прем’єру якої 
благословив і профінансував Папа Іван Павло ІІ. Його музикою 
захоплюються, її виконують оркестри у багатьох країнах світу. 
Це все – про Мирослава Скорика, Героя України, композитора 
і диригента. Але сам він зізнавався, що найбільшою нагородою 
вважає виконання його творів вуличними музикантами.

СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА І МИРОСЛАВ
Писати музику Мирослав Скорик почав дуже рано – у 6 років. 
Його ідеальний слух і здібності першою оцінила відома оперна 
співачка Соломія Крушельницька, яка була рідною сестрою його 
бабусі. Вона порадила відправити Мирослава до музичної шко-
ли. Хоча й батьки, не маючи музичної освіти, грали на інстру-
ментах – скрипці та фортепіано – і часто влаштовували вдома 
музичні вечори.

Церква Святого Серця Христового – перший у новітній історії Ки-
єва греко-католицький храм, що розташовувався на нинішній вул. 
В. Винниченка 10. Під час Першої світової війни у місті з’явилося 
багато галичан, тому 1917 р. Андрей Шептицький висловив ідею 
будівництва в місті храму. У грудні 1917 року храм було збудовано, 
о. М. Щепанюка було призначено першим настоятелем. В  листо-
паді 1934 р. церкву було закрито, а 1935 року – знесено. У 1950-х 
роках на місці храму спорудили будівлю районного комітету КПУ. 
(з Вікіпедії)

С-на: «Українська правда»

 Продовження на 2 стор. 

Продовження на 4 стор. 
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ЗАБУТА ЛЮБОВ
 Продовження. Початок на 1 стор.

У чому найбільше проявила-
ся Божа любов до нас? Можливо, 
у тому, що Він дає нам хліб щоден-
ний? Може, у тому, що ми, Богу дя-
кувати, ще живі і здорові? Чи в тому, 
що Бог вислуховує наші молитви, 
у яких ми просимо часто непотріб-
них речей? Чи, може, в тому, що до-
сягаємо успіхів у своїх заняттях?

Все те, що Бог дає, ніколи не зрів-
няється з Ним самим. Спаситель 
полюбив нас до тієї міри, що зали-
шився з нами назавжди у Пресвя-
тій Євхаристії, щоб ми, приймаючи 
Його живого у святому Причасті, 
кожного разу бачили промені Божої 
любові, які безнастанно випливають 
з Його пробитого Серця, огрівають 
і запалюють наші серця.

Божий Син прийшов у світ, і мало 
хто впізнав у Ньому Бога. Він зали-
шився у Євхаристії, щоб відкривати 
нам свою любов, хоч знав, що Його 
діти не часто про Нього будуть 

пам’ятати. Він знав, але все одно ли-
шився…

Браття і  сестри! Найбільше ра-
нимо любов тоді, коли чекаємо по-
дарунків більше, аніж того, хто їх 
дарує, коли думаємо, що цю любов 
можна купити за формальну пове-
дінку або заслужити без щирої жерт-
ви. «Оце втретє я готовий прийти 
до вас, і тягарем не буду, бо шукаю 
не вашого, а вас» (2 Кор. 12:14) – на-
голошує ап. Павло коринтянам, які 
пересадно журилися його приходом. 
Правдива любов горить навіть тоді, 
коли не отримує всього того, чого 
хоче, тому що вона живе не стільки, 
щоб брати, але щоб дарувати.

Єврейський теолог Гарольд
С. Куш нер написав книжку під на-
звою «Кому потрібен Бог?». І мені 
здається, що світ, у якому ми живе-
мо, а особливо той, кого Ісус називає 
«князем цього світу» (див. Ів. 12:31), 
увесь час намагається не так забра-

ти у людей віру, як створити для них 
фальшивий образ Бога; не так пере-
шкодити на дорозі до Бога, як вчини-
ти їх сліпими на Божу любов; не так 
заманити їх спокусою і солодкістю 
гріха, як переконати, що небо непо-
трібне, недосяжне, одним словом – 
щоб людина зосередилася тільки 
на собі й забула про Бога, щоб Він 
став для неї непотрібний. Нам стіль-
ки в житті всього треба, що ми за-
буваємо про те, чого нам найбільше 
не вистачає – самого життя, Божого 
життя, яке Він дає нам через свою 
любов у Пресвятій Євхаристії.

Одного разу священник причащав 
людей у церкві. І серед них була жін-
ка, яка також клячала поряд. Священ-
ник хотів і їй дати Причастя, але вона 
твердо заявила: «Ні, ні! Я – ні!». Свя-
щенник з болем серця та співчуттям 
поглянув на неї, стривожену. «Ісусе, 
відкрий нам очі, запали наше сер-
це любов’ю до Тебе», – промовив 

він в душі. «Може, боїшся присту-
пити до Ісуса, бо гріх мучить твою 
душу, але чому ж не йдеш до спові-
ді? Якщо не в цьому справа, то чому 
не приймаєш свого Спасителя?»

Постановімо всі сьогодні: «Більше 
не буду залишати тебе, о Ісусе. Але з 
якнайбільшим жаром духа та чисто-
тою серця Тебе прийматиму, і про 
Тебе пам’ятатиму! Вчини, щоб між 
Твоїм і моїм серцем не було прірви, 
але щоб моє серце злучилося з Твоїм 
навіки».
Ісусе, Любове моя, люблю Тебе!
Ісусе, Вогню мій, люблю Тебе!
Ісусе, Сило моя, люблю Тебе!
Ісусе, Світло моє, люблю Тебе!
Ісусе, Скарбе мій, люблю Тебе!
Ісусе, Євхаристіє моя, люблю Тебе!
Ісусе, Молитво моя, люблю Тебе!
Ісусе, Все моє, люблю Тебе!

о. Віталій Попадюк,
ЧСВВ, головний редактор, 

«Місіонар»

Українською мовою кни-
гу видало Згромадження 
Сестер святого священно-
мученика Йосафата УГКЦ 
спільно з видавництвом 
«Свічадо» з благословен-
ня митрополита та архиє-
пископа Львівського Ігоря. 
«Мені, як архиєреєві Укра-
їнської Греко-Католицької 
Церкви, надзвичайно при-
ємно, що після трьох деся-
тиліть з часу виходу нашої 
Церкви з підпілля, багато 
українських греко-католи-
ків і римо-католиків змо-
жуть за допомогою цієї 
книжки переосмислити 
свою належність до Като-
лицької Церкви. Впродовж 

нашої історії ми завжди по-
казували гаряче бажання 
залишатися з Наступни-
ком апостола Петра, часто
ціною переслідувань і муче-
ництва», – зазначив у звер-
ненні до читачів митропо-
лит Ігор.

Книжка запрошує читача 
відкрити для себе по-новому 
і поглибити християнську 
віру, ознайомитися з багат-
ством Христової Церкви 
та її великим внеском у роз-
виток світової цивілізації. 
За словами видавців, осо-
бливо корисною ця книж-
ка буде для всіх, хто шукає 
глибшого розуміння у що ві-
рять всі католики і чому.

Друковане видання 
є першою частиною 
масштабного 
мультимедійного 
євангелізаційного 
проєкту 
«Католицизм», 
до якого входить 
також десятисерійний 
документальний 
фільм і навчальна 
програма, робота 
над якими в Україні 
триває.

Переклад «Католицизму» 
ще два роки тому був сміли-
вою мрією однієї монахині, 
а сьогодні він став реальніс-
тю, бо як ділиться секретом 
промоторка проєкту сестра 
Климентія Луків: «Хто ве-
ликого бажає, той велике 

і отримує, адже в Бога немає 
нічого неможливого».

Головним меценатом 
проєкту в Україні є Богдан 
Батрух – режисер, продю-
сер і кіноексперт, засно-
вник кінодистриб’юторської 
компанії «B&H Film Dist-
ribution». Саме завдяки його 
підтримці здійснено пере-
клад книги, а також готу-
ється дубляж фільму україн-
ською мовою та навчальна 
програма.

Про  автора. Роберт Еммет 
Баррон (19.11.1959) – єпископ-
помічник католицької дієце-
зії Лос-Анджелеса, проповід-
ник, письменник і богослов. 
Він один з найпопулярні-
ших авторів на Амазон, ко-
респондент із релігійних пи-
тань для NBC, коментатор 
для телеканалів FOX News, 
CNN і EWTN. Роберт Бар-
рон – засновник всесвітньої 
медійної християнської ор-

ганізації «Word on Fire», яка 
за допомогою інструментів 
нових медій сягає мільйон-
них авдиторій, навертаючи 
людей до Католицької Церк-
ви. Його регулярні відео 
на Ютубі зібрали понад 50 
млн переглядів, а на сторін-
ці у мережі «Фейсбук» він 
має понад 2 млн підписни-
ків. Роберт Баррон виступав 
з лекціями перед праців-
никами компаній Фейсбук, 
Ґуґл й Амазон, був серед 
основних доповідачів на ба-
гатьох конференціях і захо-
дах у різних куточках світу.

Найновіший проєкт 
єпископа – Інститут Єван-
гелізації (Word on Fire 
Institute) – ще один осеред-
ок духовного та інтелекту-
ального розвитку і формації 
задля проголошення Христа 
у сучасному світі через куль-
туру та мистецтво.

Подано за: CREDO

СВІТОВИЙ БЕСТСЕЛЕР 
«КАТОЛИЦИЗМ» 
УКРАЇНСЬКОЮ 
МОВОЮ
28 травня в Україні з’явилась у продажу всесвітньо відома книжка «Католицизм: 
мандрівка до серця віри» американського проповідника, письменника 
і богослова, єпископа Роберта Баррона.
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ПЕНТАГОН – 125 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ ВІЙСЬКОВОЇ ДОПОМОГИ

Пентагон повідомив Конґресу про те, що уряд України добився необхідного проґресу 
в ключових реформах і тому може розраховувати на додаткову допомогу у розмірі $125 
мільйонів доларів. 125 мільйонів є другою половиною 250 мільйонів допомоги Україні 
у безпековій сфері, яку Конґрес виділив на 2020 рік. Новий пакет допомоги включає 
мобільні радіолокаційні системи, десятки машин швидкої допомоги, засоби захищеного 
зв’язку і два патрульні катери. Раніше стало відомо, що Білий дім у своїй бюджетній 
заявці на 2021 рік має намір зберегти нинішній рівень фінансування програм військової 
допомоги Україні по лінії Держдепартаменту і Пентагону. (Прямий)

ВЛАДИКА М. БИЧОК ЗВЕРШИВ ПЕРШУ ЛІТУРГІЮ В АРХИЄРЕЙСЬКОМУ САНІ

8 червня владика Микола Бичок звершив першу Бо-
жественну Літургію після своєї хіротонії. Цю Літургію 
новопоставлений архиєрей відслужив у  монастирі по-
руч з  ієромонахом Володимиром Козаком, ЗНІ, який 
через  недугу прикутий до  ліжка. Згідно з  рішенням 
провінційної ради Львівської провінції Згромадження 
Найсвятішого Ізбавителя, ієрм. Володимир, незважа-
ючи на  важку недугу, призначений до  місійної групи отців редемптористів. Він че-
рез терпіння і молитву підтримує місію, успіх якої залежить не лише від самої пропо-
віді, а й від молитовного фундаменту. За словами Євангелія, прочитаного в понеділок 
Святого Духа, пастир покидає 99 овець, а  йде до  однієї, щоб  знайти і  допомогти.
Ця Літургія, як повідомляють на сайті Львівської архиєпархії, стала подібним знаком – 
у ній архиєрей похилився над недужим, уділяючи Євхаристію та благословення, щоб
підтримати на дусі під час випробувань. Чин архиєрейської хіротонії Миколи Бичка – но-
вого правлячого єпископа єпархії Святих апостолів Петра і Павла в Мельбурні для укра-
їнців Австралії, Нової Зеландії та  країн Океанії відбувся напередодні, у  день свята
Зіслання Святого Духа. (ДІ УГКЦ)

ЩЕ ОДИН КРОК ДО НАТО

12 червня Північноатлантична рада визнала Укра-
їну партнером з  розширеними можливостями. Цей 
статус є частиною ініціативи НАТО з  оперативної су-
місності з  партнерами, покликаної підтримувати і  по-
глиблювати співробітництво між  членами Альянсу 
і  партнерами, які роблять значні внески в  операції 
і  місії на  чолі з  НАТО, повідомила пресслужба Альян-
су. Як  партнер з  розширеними можливостями, Україна зможе користуватись особ-
ливими можливостями. Це й розширений доступ до програм і навчань з оперативної 
сумісності, й  обмін більшими обсягами інформації, зокрема щодо  набутого досвіду. 
Україна тепер належить до  шести партнерів з  розширеними можливостями, разом 
з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має ін-
дивідуально побудовані відносини з  НАТО на  основі сфер взаємної зацікавленості.
(Ukrainian Military Pages)

ФІЛЬМ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО КІНОМИТЦЯ ГАЛИЧИНИ

У Львові у квартирі на вулиці Левицького знайшли фільм 
першого українського кіномитця Галичини Юліана Доро-
ша. Фільм про гуцульських майстрів «З народних дже-
рел» режисер зняв наприкінці 1960-х – початку 1970-х 
років. У ньому майстри роблять покривала, сирних ко-
ників, пишуть писанки, ліп лять і все це впереміш з ви-
дами Карпат. Квартира, де більшу частину свого життя 
прожив кінохудожник і фотограф Юліан Дорош, а потім і його син – мистецтвознавець 
Андрій Дорош, після смерті останнього в 2009 році перейшла у власність міста. Нещо-
давно родичка Дорошів Тетяна Крушельницька запросила в квартиру дослідників, які 
і натрапили на плівку. Коли закінчиться карантин, фільм представлять у Національному 
музеї, а далі, за бажанням родичів, його викладуть у вільний доступ. У квартирі Дорошів 
планують зробити музей. За словами Тетяни Крушельницької, там усе залишилося так, 
як було за життя господарів. (5 Канал)

БОГДАН ЗАКИНУВ ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ЩО ТОЙ ПЕРЕТВОРИВ ВЛАДУ НА «ПОСМІХОВИСЬКО»

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан зви-
нуватив Володимира Зеленського в примноженні хаосу 
в Україні та перетворенні влади на посміховисько. Про це 
Богдан написав на своїй сторінці у Facebook, коменту-
ючи свіже інтерв’ю Зеленського, в котрому той розпо-
відав про сварку з колишнім соратником. Богдан пише, 
що він є носієм знань «дуже чутливих для вас і для країни». «Але, повірте, я залишусь 
порядною людиною», – заінтриґував він. Андрій Богдан не згоден з інтерпретацією Зе-
ленським відставки керівника ОП. «Щодо позбавлення мене влади – так, я вам вдячний, 
тому що моє ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну… Ми 
з вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, 
яку ви за чотири місяці перетворили у посміховисько», – відрубав Богдан. Колишній 
керівник ОП висловив жаль, що Зеленський проміняв професіоналів «на теплу ванну 
для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей». (Збруч)

Під духовним причастям 
ми розуміємо єднання 
людської душі з Богом 
у Пресвятій Трійці. Воно 
ґрунтується на обітниці 
Господа: «Той, у кого мої 
заповіді, і хто їх береже, той 
мене любить. Хто ж мене 
любить, того мій Отець 
полюбить, і я того полюблю 
і йому об’явлю себе. 
Коли хтось мене любить, 
то й слово моє берегтиме 
і злюбить його мій Отець, 
і прийдемо ми до нього, 
і в ньому закладемо житло» 
(Ів. 14, 21; 23).

Апостоли розуміли ці слова 
як можливість особистого єднан-
ня з Господом у своєму серці. Ось 
чому св. Петро писав: «А Господа 
Христа святіть у ваших серцях, за-
вжди готові дати відповідь кожно-
му, хто у вас вимагає справоздан-
ня про вашу надію» (1Пт. 3, 15).

У Середньовіччі також склало-
ся переконання, що Господь, Який 
приходить до нас в Таїнстві Євха-
ристії, залишається в нас духовно, 
навіть коли закінчується Його 
матеріальна присутність у час-
тичках Пресвятих Дарів. Про це, 
наприклад, писав св. Бонавенту-
ра. Про духовне причастя згадує 
Тридентський собор. Згідно з ду-
ховним розумінням духовного 
причастя, яке тоді сформувалося, 
воно означає не тільки єднання 
з трьома Божественними Особа-
ми, але і єднання з душею Ісуса, 
тобто з компонентом Його люд-
ського єства. Таким чином, духо-
вне причастя означає оживлення 
присутності Ісуса в нашій душі схо-
же до Євхаристійного Причастя.

Звісно, духовне причастя не  є 
таїнством. Якщо  Євхаристійне При-
частя можна приймати тільки в ста-
ні благодаті, тобто  висповідавшись 
з  тяжких гріхів, то  духовне при-
частя можливе для всіх. Воно може 
стати знаком благодаті для тих, хто 
не може приймати Таїнство, але хоче 
з’єднатися з  Ісусом Христом, моля-
чись про дар покаяння і навернення.

Духовне причастя можна здій-
снювати завжди і всюди. Воно по-
лягає в молитовному налаштуван-
ні душі, в справжній єдності думок 
і почуттів з Господом. Тоді воно 
приносить духовні плоди.

Найкраще здійснювати духо-
вне причастя разом із слуханням 
Божого Слова, разом з духовни-
ми роздумами. Духовне причастя 
можна здійснювати за допомо-

гою особливих духовних форму-
лювань, але в духовних роздумах 
і спогляданні Ісуса Христа в Пре-
святих Дарах воно здійснюється 
і без доповнюючих слів. Духовне 
причастя відбувається, наприклад, 
під час Євхаристійного благосло-
вення.

У сучасних документах Учи-
тельства Церкви духовне причас-
тя згадується в контексті таїнства 
шлюбу. У 1994 р. Конґреґація ві-
ровчення оприлюднила послання 
до католицьких єпископів що-
до Причастя розлучених, які мають 
нові стосунки. Його положення діє 
до сьогодні. Зокрема, в 6 парагра-
фі цього документа рекомендуєть-
ся розлученим, що мають новий 
цивільний шлюб, використовува-
ти практику духовного причастя, 
оскільки повторний шлюб в тако-
му випадку не дійсний і одружені 
вдруге відлучають себе від Євха-
ристійного Причастя.

Як приклад духовного при-
частя можемо навести практику, 
що склалася на Літургії в прямому 
ефірі нашої радіостанції. У цій Лі-
тургії приймають духовне причас-
тя вірні, що з тієї чи іншої причини 
не можуть приступати до Таїнства 
Євхаристії. Причиною можуть 
бути не тільки смертні невиспові-
дані гріхи, але й інші перешкоди, 
такі як елементарна відсутність 
священників. Це особливо акту-
ально цими днями, коли в дея-
ких країнах не служать Літургії 
з народом.
Ми пропонуємо таке формулювання 
духовного причастя: «Ісусе, я вірю, 
що Ти в Пресвятих Дарах. Ісусе, 
люблю Тебе понад усе і прагну 
Тебе всією душею. Я не можу 
зараз прийняти Тебе в Таїнстві. 
Прийди в моє серце хоча би 
духовно. Ісусе, обіймаю Тебе, 
не дай мені ніколи розлучитися 
з Тобою. Ісусе, моє благо, моя 
ніжна любове, поклоняюся Тобі 
кожної миті. Ісусе, Спасителю 
мій, благослови мою душу».

Новини Ватикану

ДУХОВНЕ ПРИЧАСТЯ
Що таке «духовне причастя» 
і як його приймати?

Данило Мовчан, «Свята Трійця»
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Тієї п’ятниці ніякого 
свята вуличної 
музики офіційно ніби 
й не було, але на 
львівському Ринку 
та в його околицях 
воно з нами тепер 
завжди. Його тепер 
і оголошувати 
не треба – звідусіль 
долинає щось 
музичне. Отже, й та 
п’ятниця винятком 
не стала.

Та все ж була деяка ви-
нятковість. Вона поляга-
ла в тому, що впродовж 
півтори-двох годин, шас-
таючи у справах Ринком 
та прилеглими вулицями, 
я не менше семи (а здається, 
навіть і дев’яти) разів почув 
геніальну «Мелодію ля мі-
нор» Мирослава Скорика. Її 
виконували в різних місцях 
і на різних інструментах. 
Зрозуміло, що переважали 
скрипки. Але на розі Серб-
ської та Братів Рогатинців 
вона звучала на флейті, а пе-
ред входом до Італійського 
дворика – на бандурі. Був ще 
англійський ріжок на Шев-
ській. Її, «Мелодії», було 
страшенно багато. Здавало-

ся, ціле Старе Місто взялося 
ледь не одночасно її викону-
вати. Мені навіть подумалося 
про якийсь музикантський 
флеш-моб. Але я відкинув 
це припущення, бо слідом 
за ним натрапив на значно 
мені симпатичніше.

Я наважився припусти-
ти – ну як би це точніше на-
звати – культурну зрілість, 
а стриманіше кажучи, якийсь 
її перший прояв, знак, натяк 
на її наближення.

От існує собі загалом 
культура певного суспіль-
ства (нації, народу, населен-
ня – як хочете називайте), 
і вона може бути зрілою, 
розвинутою, розгорнутою, 
заповненою, глибоко, ска-
зати б, ешелонованою. А
може бути незрілою, інфан-
тильною, напів- або й зо-
всім непритомною, самої 
себе несвідомою, самої се-
бе засоромленою. Може 
бути певною себе, стійкою, 
сильною – й відповідно від-
критою до будь-якої чужо-
рідності, бо що їй та чужо-
рідність учинить злого, 
якщо вона така потужна 
і, повторю це слово, зріла. 
Вона ту чужорідність лише 
поглине з усією для себе ко-
ристю. Але може бути й хит-
кою, заляканою, закомп-
лексованою, обмеженою
– й відповідно закритою,

щоби, не дай Боже, не роз-
губити свої останні крихти 
назавжди й остаточно.

Однією з дуже виразних 
ознак культурної зрілості є 
здатність того чи іншого со-
ціуму (національної спіль-
ноти тощо) перезасвоювати 
питомі явища високої (елі-
тарної) культури на масово-
му рівні. Не в сенсі робити 
високе низьким, а в сенсі 
підтягуватися зі своїх низів 
до високого. Прикладом тут 
може слугувати, скажімо, 
той-таки «Щедрик» Леон-
товича. Але його нам пере-
засвоїли американці. Ми 
за нього вхопилися так при-
страсно й масово аж після 
того, коли він усьому світо-
ві став відомий як «Carol of 
the Bells». Тобто не ми, укра-
їнці, стали, умовно кажучи, 
продюсерами цього успіху.

Й  от лямінорна Скорикова 
«Мелодія», а  точніше, її по-
всюдна присутність у  публіч-
ному просторі Старого Міста, 
ще й  у виконанні переважно 
дуже пристойному, якісному, 
до того ж молодих і гарних лю-
дей, сигналізує мені про якісь 
початки власного, цілком ав-
тентичного перезасвоєння. 
На яке слід було чекати стра-
шенно довго. І передусім – са-
мому маестро. Авторові.

Відомо, що «Мелодію» 
Мирослав Скорик написав 

на початку 1980-х років, 
працюючи над музикою 
до фільму «Високий пере-
вал». Доведений до розпа-
чу цензурними утисками 
та надмірною чуйністю 
партійних кураторів, режи-
сер фільму Володимир Де-
нисенко начебто попросив 
композитора створити таку 
музику, яка вмістить у собі 
всю ту правду, що її не да-
ють сказати прямою кіно-
мовою. Іншими словами, 
«Мелодія» мала ввібрати 
в себе те, що мусило зали-
шатися поза кадром і тек-
стом. І Мирослав Скорик 
здійснив це режисерове по-
бажання, вможлививши не-
можливе.

На час появи фільму 
йому було за сорок… Укра-
їнській нації знадобилося 
три з половиною десятиріч-
чя, аби перезасвоїти його 
шедевр до рівня масового 
сприймання і захоплення. 
Такого, щоб і вуличні му-
зиканти масово за нього 
взялися, а туристичні юрби 
з усіх околиць «Юґо-Вас-
тока страни» зупинялись 
і слухали.

Тридцять п’ять років 
у межах одного людського 
життя – дуже багато. Пів-
життя фактично – якщо ві-
рити, наприклад, поетові 
Данте. Плюс мінус півжит-
тя – якщо на дантівський 
спосіб усе ж не узагальню-
вати. Протягом цього «пів-
життя» Скорикова «Мело-
дія» йшла до тих, до кого 
передусім мала промовити. 
Себто до нас. Та що там про-
мовити – стати частиною 
самоусвідомлення, увійти 
в ментальні оболонки й під-
кірки, у вуличний шум і му-
зику площ.

От вона і входить. Ми 
могли з нею так і розмину-
тись, як це, я впевнений, 
трапилося з багатьма інши-
ми геніальними мелодіями. 
Але тепер уже ні – не розми-
немося.

З нами тим часом дещо 
відбулося. Нас усерйоз поча-
ло випробовувати само бут-
тя. Нашим митцям аж тепер 
є сенс бажати довгих-пре-
довгих років життя. Щоб до-
чекалися.

Юрій Андрухович, «Збруч», 
23 червня 2017 року

ПРИПУЩЕННЯ ДО МАЖОР. 
ПАМ’ЯТІ МАЕСТРО

ПАМ’ЯТІ МИРОСЛАВА СКОРИКА
 Продовження. Початок на 1 стор.

«Батьки вирішили показати 
мене Соломії Крушельниць-
кій. Вона попросила щось 
заграти на фортепіано. Но-
ти на той час я вже знав. 
Почав грати й раптом зупи-
нився. Сказав, що не продо-
вжуватиму, бо інструмент 
фальшивить. Вона зрозумі-
ла, що в мене абсолютний 
слух», – розповідав Мирос-
лав Скорик в інтерв’ю «Газе-
ті по-українськи».

«ТІНІ ЗАБУТИХ 
ПРЕДКІВ» 

І ШОСТАКОВИЧ
У 1948 році родину Ско-

риків репресували і зі Льво-
ва вислали до Сибіру. Ми-
рославу тоді було 9 років. 
Але і там він продовжував 

вчитися грати на форте-
піано, а також опанував 
скрипку. Хоча зізнавався, 
що все ж нове життя впли-
вало на уподобання – багато 
займався спортом. І навіть 
мріяв стати футболістом.

Повернувшись до Львова 
у 1955 році, вступив до міс-
цевої консерваторії. А вже 
у 1964-му створює музи-
ку до фільму «Тіні забутих 
предків» Сергія Параджано-
ва. Йому тоді було 26 років.

Подивившись фільм, 
ком позитор Дмитро Шос-
такович був у захваті. «Він 
мені написав: "Я був дуже 
вражений вашою прекрас-
ною музикою. На жаль, 
я мало її знаю, але докладу 
зусиль, аби з нею ознайоми-

тися". Це було для мене ве-
ликим потрясінням», – роз-
повідав Мирослав Скорик 
в інтерв’ю «Українській 
правді».

ПАПА РИМСЬКИЙ 
І «МОЙСЕЙ»

Згодом він стане автором 
музики до понад 40 худож-
ніх фільмів, багатьох камер-
но-інструментальних тво-
рів, кількох балетів та опери 
«Мойсей» за поемою Івана 
Франка. Прем’єра опери від-
булася у Львові.

Однак чи не найпопулярні-
шою стала музика композито-
ра до  фільму «Високий пере-
вал» Володимира Денисенка. 
Вона називається «Мелодія 
ля-мінор».

Ще Мирослав Скорик
викладав у Київській кон-
серваторії, а також у музич-
них закладах США та Авст-
ралії. У 2011–2016 роках 
керував Національною опе-
рою України. Його твори 
виконують у всьому світі, 
а сам композитор виступав 
як диригент оркестру і піа-
ніст з багатьма відомими 
оркестрами.

Фахівці пишуть, що його 
музиці притаманні мотиви 
карпатського фольклору, 
а також джазу.

МУЗИКА І КОХАННЯ
Мирослав Скорик був тричі 
одружений. Шлюб із Лари-
сою Скорик (у дівоцтві – 
Кузма), архітекторкою і ві-

домою політикинею тривав 
20 років. Їхня донька, Міла-
на – художниця по тканині. 
Однією з пісень, яка стала 
популярною у далекі 1960-ті 
роки була пісня «Не топчіть 
конвалій» – це був перший 
український твіст. Автор 
Мирослав Скорик шукав ви-
конавицю, і йому поради-
ли Ларису Кузму. Тоді вони 
й познайомилися, а невдо-
взі одружилися.

Останній шлюб компо-
зитора – із журналісткою 
львівського телебачення 
Адріаною Стельмах. З нею 
композитор теж прожив 
близько 20 років. Саме її він 
називав натхненницею ба-
гатьох своїх творів.

Подано за: Бі-Бі-Сі

Сумна нагода пригадати текст, 
опублікований на Zbruči три роки тому…
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Найважливіші факти, 
оприлюднені в розвідці, по-
лягали в тому, що на почес-
них місцях у чільному ряді 
праворуч од своєрідного 
«престолу» (гуцульського 
столика з хрестом і трійцею 
гуцульського виробу) сиді-
ли, зокрема, митрополит 
Андрей Шептицький і деле-
гат Наукового товариства 
ім. Шевченка Іван Франко; 
на цьому святковому заході 
письменник подарував ми-
трополитові щойно видану 
книжку «Адам Міцкевич. 
Wielka Utrata. Історична 
драма з рр. 1831–32. З до-
датком життєпису А. Міцке-
вича та вибору його поезій 
у перекладі на українську 
мову видав Др. Іван Франко» 
з дарчим написом «в день 
іменин 13 грудня 1913 р.», 
а митрополит у відповідь 
дав письменникові свою ві-
зитну картку з власноруч-
ним подячним написом.

Ця моя розвідка ґрунту-
валася насамперед на хроні-
кальних публікаціях у газе-
тах «Діло» й «Руслан». Тепер 
я натрапив на ще один хро-
нікальний допис, який ки-
дає нове світло на взаєми-
ни Франка й Шептицького. 
Тож варто ще раз повернутися 
до  цієї теми, то  більше, що  є 
нагода: Львівська обласна 
рада своїм рішенням прого-
лосила 2020 рік на  Львівщині 
Роком митрополита Андрея 
Шептицького.

У львівській щоденній 
газеті національно-демо-
кратичного спрямування 
«Нове Слово: Популярний 
ілюстрований дневник» (на 
той час видавець і відпові-
дальний редактор – відомий 
громадський та політичний 
діяч і журналіст Лонгин 
Цегельський) одразу після 

знаменного заходу вміщено 
доволі розлоге повідомлен-
ня «Отворенє Національно-
го Музея». Наведу з нього 
відомості, які доповнюють 
та уточнюють інформацію, 
подану в «Ділі» й «Руслані».

У допису в «Новому Сло-
ві» зазначено, що під час це-
ремонії посвячення і пере-
дання музею громадськості 
«престол вбрано старинни-
ми образами, приборами 
і хрестами», головна зала, 
в якій «могло поміститися 
понад 1000 люда, була пе-
реповнена запрошеними 
гістьми і відпоручниками 
[делегованими особами, 
репрезентантами] ріжних 
товариств». Митрополит 
Андрей у довгій промові 
вказав на значення музею 
для народу і «спинився до-
вше над неоціненними 
збірками і пам’ятками му-
зея, які відносяться головно 
до унії».

Як  і кореспонденти «Діла» 
й «Руслана», дописувач «Ново-
го Слова» високо оцінив до-
повідь Андрея Шептиць кого: 
«Промова Ексц[еленції] 
Митрополита була глибоко 
обдумана, а міг її виголо-
сити тільки такий знаток 
нашої культури і штуки 
і загалом нашої старовини, 
яким є якраз Ек[сцеленція] 
Митрополит. Промову сю, 
нанизану великою любов’ю 
до нашої славної бувальщи-
ни і нашого народа, можна 
сьміло назвати рефератом 
знаменитого любителя-
знатока про нашу культуру 
і штуку».

По цій «пламенній про-
мові» чоловічий хор сту-
дентського товариства «Бан-
дурист» відспівав кантату 
Осипа Жалоби, «скомпонова-
ну специяльно на се сьвято». 

Осип Жалоба – літератур-
ний і мистецький псевдонім 
українського композитора, 
музиканта, диригента, му-
зикознавця і педагога Осипа 
Залеського (*1892–†1984), 
на той час студента філосо-
фічного відділу (факультету) 
Львівського університету, 
Вищого музичного інституту 
ім. М. Лисенка та польської 
Консерваторії Галицького 
музичного товариства, спі-
вака хорів Консерваторії, 
«Львівського Бояна» та «Бан-
дуриста».

Після виступів запро-
шених осіб з промовами 
й привітаннями отець рек-
тор Львівської духовної се-
мінарії Йосиф (Осип) Боцян 
зачитав численні телегра-
ми й привітання: від Кра-
ківської академії наук, 
польського Національного 
музею в Кракові та чесько-
го Національного музею 
у Празі, товариства «Укра-
їнська хата» в Одесі, редак-
ції петербурзького журна-
лу «Український студент» 
(неперіодичного органу 
тамтешньої Головної ради 
українських студентських 
громад), від академічного 
(студентського) товариства 
«Січ» у Відні, посла віден-
ської Державної ради Ми-
коли Василька, професорів 
Миколи Сумцова та Івана 
Пулюя, «від недужого пись-
менника Михайла Павли-
ка», від члена галицької 
Крайової шкільної ради 
Олександра Барвінського, 
який на той час перебував 
у Німеччині, від о. Йосифа 
Застирця з Тернополя та ба-
гатьох інших.

А найцікавіша для біо-
графів Андрея Шептицького 
та Івана Франка інформація 
міститься наприкінці по-

відомлення: «По привітах 
витався Ексц[еленція] Ми-
трополит з поодинокими 
відпоручниками і гістьми 
і говорив довше між иншим 
з др. Іваном Франком».

Отже, маємо докумен-
тальне свідчення того фак-
ту, що митрополит Шеп-
тицький і Франко не лише 
брали участь у відкритті 
Національного музею, 
сиділи в тому самому по-
чесному ряді, а й спілкува-
лися між собою, притому 
це спілкування відбулося, 
очевидно, з ініціативи ми-
трополита, котрий як за-
сновник музею, організатор 
та господар велелюдного 
заходу за етикетом, вітаю-
чись із репрезентантами 
різних товариств і гістьми, 
затримався біля Франка 
й «говорив довше» з ним, 
ніж з іншими. Це свідчить 
про інтерес Андрея Шеп-
тицького до яскравої осо-
бистости знаного й шанова-
ного письменника. Певно, 
саме під час цієї розмови 
й відбувся між ними обмін 
книжкою та візитівкою.

Імовірно, це була остан-
ня зустріч митрополита Ан-
дрея та Івана Франка.

Цікаво, що в тому само-
му числі «Нового Слова» 
надруковано ще одне пові-
домлення – «З вчерашної не-
ділі», у якому поінформова-
но, що у Львові в неділю 14 
грудня 1913 р. «відбувся за-
ходом питомців бурси У. П. 
Т. ім. кардинала Сембрато-
вича при вул. Хшановської 
ч. 9 вечір, присвячений 
40-літній літературній діяль-
ности Івана Франка. Всі точ-
ки програми виконали сами 
питомці бездоганно, деякі 
справді гарно, на загальне 
вдоволенє численно зібра-

ної публики. Дохід з вечера 
призначено на ювилейний 
дар Ювилятови».

Йшлося про вихованців 
бурси (учнівського притул-
ку) Українського педагогіч-
ного товариства, яка носила 
почесну назву: «Бурса іме-
ни кардинала Сильвестра 
Сембратовича» у Львові, 
оскільки саме кардинал 
Сильвестер Сембратович 
(*1836–†1898) «зложив ле-
гат» (заповідальний пода-
рунок) на відкриття такої 
бурси для учнів львівської 
української Академічної 
гімназії. До Першої світової 
війни з «Бурси імени карди-
нала Сильвестра Сембрато-
вича» вийшли сотні вихо-
ванців.

Той факт, що питомці 
«Бурси імени кардинала 
Сильвестра Сембратови-
ча» підготували і провели 
доброчинний вечір до юві-
лею Івана Франка, свідчить 
про лояльне ставлення 
до вільнодумного письмен-
ника верхівки тодішньої 
Греко-Католицької Церк-
ви, адже такий захід ви-
хованців закладу, що був 
під опікою церковної вла-
ди, міг відбутися лише з її 
дозволу. Не буде перебіль-
шенням сказати, що це ло-
яльне ставлення зумовлю-
валося насамперед, якщо не 
вийнятково, позицією саме 
митрополита Андрея, бо в 
травні 1916 р., коли Фран-
ко помер, а Шептицький 
перебував на засланні в ро-
сійській імперії, позиція 
Ординаріяту Греко-Като-
лицької Церкви щодо учас-
ти священників у похороні 
письменника не була такою 
прихильною.

Євген Нахлік,
«Збруч»

ШЕПТИЦЬКИЙ і ФРАНКО

ДУМА ПРО БЕЗВІЗ

Три роки тому [11 червня 2017 р.]
сталося неможливе. Україна отри-
мала безвіз тоді, коли мало хто 
вірив, що це, в принципі, можли-
во. Євросоюз надав безвіз багато-
мільйонній країні з найвищими 
міґраційними ризиками, – бо ця 

країна вела війну, не контролювала 
частину свого кордону, потерпала 
від економічної кризи через втра-
ту території. Причому саме тоді 
в самому Євросоюзі вирувала полі-
тична криза саме через нелегальну 
міґрацію. Це був найменш зручний 
час для надання Україні безвізу. 
Але ми його таки отримали.

Це історія про те, що в політиці 
нічого немає неможливого. Голов-
не – мати волю і вміння досягати 
результату. Попри будь-що. Те саме 
можна сказати і про членство Укра-
їни в НАТО і ЄС. Яке теж обов’язково 
буде. Звісно, якщо Україною керу-
ватимуть справжні лідери.

Сергій Таран, з Фейсбуку

На сайті «Збруч» кілька років тому надруковано мої статті «Шептицький і Франко: штрих 
до теми» (19.06.2017) та «Іще штрихи до перехресних стежок Франка й Шептицького» 
(18.02.2018). У другій з них уперше висвітлено участь Івана Франка в урочистому відкритті 
Національного музею, що відбулося в суботу 13 грудня 1913 р. в день українського 
апостола Андрея Первозванного – іменин митрополита Андрея Шептицького, фундатора 
музею, у палаці на вул. Мохнацького, 42 у Львові (тепер тут, на вул. Драгоманова, 
42 – другий корпус Національного музею ім. Андрея Шептицького). Розширений варіант 
розвідки вміщено у моїй книжці «Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія. Література», 
виданій торік.
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В українській мові 
слово «серце» 
викликає уявлення 
про почуття, а в 
єврейській воно 
має значно ширше 
значення і означає 
внутрішню суть 
людини. Це поняття 
у євреїв стосується 
не лише почуттів
(пор. Іс. 65,14), 
а й згадок і думок, 
намірів і рішень тощо. 
Біблійне значення 
серця – це те 
місце, де людина 
зустрічається з Богом, 
і ця зустріч остаточно 
здійснюється 
у людському Серці 
Божого Сина.

Святий Тома Аквінський 
казав, що «через Серце Хрис-
тове сприймається Святе 
Письмо, яке відкриває Серце 
Христове. Це серце було за-
крите перед страстями, тому 
що Письмо неясне. Але після 
страстей Святе Письмо від-
крилось, бо ті, хто віднині 
його розуміє, знають і роз-
різняють, як треба тлума-
чити пророцтва».

У Біблії, до речі, серце 
згадане в різних місцях по-
над тисячу разів… На серці 
і його переміні зосереджене 
східне богослов’я.

Згідно зі св. Амвросієм, 
Церква народилася з проби-
того Серця Христа, подібно 
як Єва була створена з ребра 
сплячого Адама. Ісусове лю-
бляче Серце – це дар і осе-
редок усіх християнських 
сердець. Воно є немовби па-
лаючим вогнищем, де за-
палюються ті душі, які до-
сягають у цьому нелегкому 
житті висот досконалості.

Уперше урочисто празник 
Серця Христового було від-
святковано за  благословен-
ням багатьох французьких 
єпископів 20 жовтня 1672 р. 
Відомим у християнському 
світі є той факт, що в 1674 
р. Божественний Спаситель 
з’явився побожній монахині 
св. Маргариті Алякок (1647–
1690), вказуючи на Своє 
Пресвяте Серце, яке сяяло 
неначе сонце, коли вона 
ревно молилася перед Най-
святішими Тайнами.

Пресвяте Ісусове Серце 
оточувала корона із тер-
ня, гострі колючки якого 
символізували гріхи, ко-
трими люди безпощадно 
Його зранюють… У Серце 
був устромлений хрест… 
Наш Божественний Спа-
ситель при цьому мовив: 
«Це вже Моє останнє зусил-
ля, щоб відвернути людей 
від сатани і притягнути їх 
до Моєї любові. Хто прийме 
цю набожність, той запро-
вадить у своєму серці Цар-
ство Божої любові».

У 1685 р. заслугою св. 
Маргарити було посвячено 
перший вівтар на честь Пре-
святого Христового Серця 
у Франції. Через 40 років 
у Франції нараховувалося 
аж 248 братств, які посвяти-
ли себе Спасителевому Сер-
цю. Для підтримки цього 
культу отці Єзуїти поширю-
вали про любляче Христове 
Серце численні брошури, 
символічні образи і т. п.

Культ Серця Христово-
го остаточно затвердив Папа 
Климентій XIII у 1765 р. Під час 
вандейської війни реалісти но-
сили зображення Пресвятого 
Серця на грудях як амулет.

У 1873 р. Франція була 
торжественно посвячена
Господньому Серцю. А в 
1875 р. Папа Пій IX по-
святив Пресвятому Серцю 
увесь світ. Його наступник 
Папа Лев XIII, який, до речі, 
визнав цю набожність 

як «дуже похвальну релі-
гійну практику», також по-
святив Христовому Серцю 
увесь світ 9 червня 1899 р., 
називаючи цю посвяту «най-
важливішим актом свого 
понтифікату». Того ж самого 
року цей понтифік встано-
вив свято Христового Сер-
ця, наголошуючи, що в цій 
набожності «Католицька 
Церква знайде свою оборону 
та захист перед ворогами».

Христове Серце – це сим-
вол любові, незаплямова-
ної егоїзмом, який так нам, 
грішним, притаманний… 
Гарно роз’яснив вірним суть 
поклоніння Христовому 
Серцю Папа Пій XII у своїй 
змістовній енцикліці «Про 
почитання Пресвятого Сер-
ця Христового». У ній він ак-
центує свою увагу на тому, 
що це боговгодна набож-
ність, яка згідна, без сумні-
ву, зі вченням Нового Завіту 
та церковним Переданням. 
Святіший Отець зазначає, 
що вже його найближчий 
попередник Папа Пій XI за-
певняв, що почитання Пре-
святого Христового Серця 
є дуже похвальним і успіш-
ним засобом, щоб оживити 
християнську побожність. 
А в енцикліці «Всемилости-
вий Відкупитель» він наво-
дить такі повчальні слова: 
«У цьому набоженстві міс-
титься увесь зміст релігії, 
тим самим воно служить 
за правило досконалого 
життя, бо воно якнайлегше 
веде до вникнення і пізнан-
ня Ісуса Христа, воно нахи-
ляє душі до палкої любові 
і до вірнішого наслідування 
Христа».

Папа Пій XII пише, 
що Церква завжди відверто 
відкидала закиди, немов-
би це почитання було занад-
то тілесне (натуралістичне) 
і надто чуттєве (сентимен-
тальне). Святіший Отець 
висловився з того приводу, 
що йому жаль, бо як у мину-

лому, так і тепер таке шля-
хетне набоженство належно 
не цінують деякі християни; 
часом навіть і ті, котрі вва-
жають себе за дуже ревних 
у справах католицької віри.

Український люд здавна 
виявляв свою відверту любов 
до  Спасового Серця. Раніше 
набожність називалася вша-
нуванням зраненого Хрис-
тового Боку. Вшанування
Ісусового Серця в Україні 
таке давнє, як і християн-
ство. До вшанування Хрис-
тового Серця горнулися 
Митрополит Андрей Шеп-
тицький, о. Ізидор Доль-
ницький та ін. Звеличують 
повсюдно Боже Серце Апос-
тольства молитви при бага-
тьох католицьких церквах.

Ісус Христос говорив: 
«Навчіться від Мене бо Я 
тихий і покірний серцем!» 
(пор. Мт 11, 29). Мусимо 
збагнути, що почитання 
Пресвятого Серця – це по-
читання Особи Воплоченого 
Божого Слова. Його Пресвя-
те Серце – досконалий сим-
вол чуттєвої, духовної, Бо-
жої і людської любові. На це 
вказують і Святе Письмо, 
і Отці Церкви. Тілесне Ісусо-
ве Серце символізує Спаси-
телеву любов до нас, Його 
дітей.

Просімо в Господа, щоб
не було тут, на землі, запе-
клих ворогів Його Найсвя-
тішого Серця. Нехай наш 
люблячий Спаситель, якого 
у св. Літургії називаємо Чо-
ловіколюбцем, затріумфує, 
як і обіцяв св. Маргариті 
Алякок, над тими, що по-
борюють цю милу і доро-
гу нам набожність, та щоб 
цілий наш народ одного-
лосно складав честь Його 
Пресвятому Серцю, бла-
гаючи: «Люд вкраїнський 
ввіки Твій, в серці люд цей
заховай!».

бр. Миколай 
Микосовський, ЧСВВ. 
Подано за: «Місіонар»

«Я була студентка Ака-
демії Мистецтв у Києві, 
коли 1917 року познайоми-
лася з Георгієм Івановичем 
Нарбутом. Його тоді було 
запрошено з Петрограда
на професора молодої 
Академії. Це була висока 
на зріст людина з оригі-
нальною зовнішністю й так 
само оригінальною творчіс-
тю. Він любив свою роботу, 

інтересно й оригінально 
працював і мав багато по-
слідовників. Разом з ним 
працювали такі художни-
ки, як брати Кричевські, 
Мурашко, Бурачек, Жук та
інші. Атмосфера була гарна, 
але боротьба з «ізмами», які 
представляв Бойчук, її отру-
ювала. […]

Приміщення Академії 
було в будинку Терещен-

ка на Великій Підвальній. 
Я часто згадую вечір, орга-
нізований Центральною Ра-
дою, що відбувся там-таки, 
у великому залі, – вечір, 
присвячений об’єднанню 
України з Галичиною. Всі 
були в українських стро-
ях, і я в червоній корсетці 
й плахті танцювала перший 
вальс з Нарбутом, одягне-
ним у чорний жупан і ста-

ровинний пояс. Мабуть, ми 
гарно танцювали, бо нам 
аплодували. До цього вечо-
ра по місту було розвішено 
великі гасла, й усіх художни-
ків мобілізували писати такі 
плакати. Ще були гості з Га-
личини, але я того не знаю, 
бо наша справа була малю-
вати плакати й танцювать».

Оприлюднила у Фейсбуці 
Марина Дроботюк

ВШАНУВАННЯ ХРИСТИЯНАМИ 
СПАСИТЕЛЕВОГО СЕРЦЯ

Назарій Муравський, «Найсвятіше серце Ісуса»

ЗІ СПОГАДІВ НАТАЛІ КРИЧЕВСЬКОЇ
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Увесь зміст східної духо-
вності лежить у Святій Лі-
тургії. Саме слово «літургія» 
походить з давньогрецької 
мови і під ним розуміли «діло 
одного для добра цілої гро-
мади, загалу». Навіть спла-
чення податків, приношен-
ня жертви, служба у війську, 
релігійні обрядові ритуали 
тощо – це все називали од-
ним словом «літургія».

Властиво, це останнє 
релігійно-сакральне зна-
чення Літургії є на сьогодні 
у християнській традиції 
основним. Отже, Літургія, 
як вважала первісна Церк-
ва, є «служба людей пе-
ред Богом» – Служба Божа, 
Євхаристійне жертвоприно-
шення.

Літургія – найважливіше 
богослужіння, під час якого 
здійснюється святе Таїнство 
причастя (св. Євхаристія), 
встановлене Господом на-
шим Ісусом Христом у чет-
вер увечері, напередодні 
хресних Його страждань.

Умивши ноги Своїм 
апостолам, щоб показати їм 
приклад смирення, Господь 
воздав хвалу Богу Отцю, 
взяв хліб, благословив його, 
переломив і дав апостолам, 
промовляючи: «Прийміть, 
споживайте: це є тіло Моє, 
що за вас ламається»; потім 
Він узяв чашу з виноград-
ним вином, також благо-

словив її і подав апостолам, 
промовляючи: «Пийте з неї 
всі: це є кров Моя Нового За-
віту, що за вас і за багатьох 
проливається на відпущен-
ня гріхів»; причастивши їх, 
Господь дав заповідь завжди 
чинити це таїнство: «Це чи-
ніть на спомин про Мене».

В перші часи порядок 
і спосіб здійснення літургії 

передавалися усно, і всі мо-
литви і священні піснеспіви 
вивчалися напам’ять. Потім 
з’явився і письмовий ви-
клад апостольської літургії. 
З часом літургія поповню-
валася новими молитвами, 
піснеспівами і священними 
дійствами, що порушувало 
в різних Церквах однако-
вість її звершення.

Виникла необхідність 
об’єднати всі існуючі 
чини літургій, 
виробити єдиний 
спільний варіант. 
Це і було зроблено 
в четвертому столітті, 
коли припинилися 
гоніння на християн, 
і християнська 
Церква отримала 
можливість взятися 
за упорядкування 
свого внутрішнього 
життя (Вселенські 
Собори).

В цей час св. Василій 
Великий записав і запро-
понував для загального ви-
користання складений ним 
чин літургії. Св. Іоан Золо-
тоустий дещо скоротив цей 
чин. В основу цього чину 

була покладена найдавніша 
літургія св. апостола Якова, 
першого єпископа Єруса-
лимського.

Св. Василій Великий був 
архієпископом Кесарії Кап-
падокійської (у Малій Азії). 
«Великим» його називають 
за великі подвиги на ко-
ристь Церкви. Він залишив 
після себе багато церков-
них писань, багато молитов 
і церковних правил. Помер 
у 379 р.

Св. Іоан Золотоустий був 
архієпископом Константи-
нопольським. «Золотоус-
тим» його прозвали за особ-
ливу красномовність, з якою 
він проповідував Слово 
Боже. Він також залишив 
після себе багато церковних 
творів. Він трохи (у молит-
вах, які читали священники 
таємно) скоротив чин лі-
тургії св. Василія Великого, 
але суттєвих змін не допус-
тив. Помер у 402 р. на за-
сланні. (далі буде)

Подано за: osvita.ua

Колись в маленькому містечку в Люксембурзі 
один капітан лісової охорони вів розмову із про-
давцем м’ясних виробів. До крамниці увійшла стар-
ша жінка. Продавець перервав розмову, спитавши 
її, чого вона хоче. Довідався, що прийшла попро-
сити трохи м’яса, хоч не мала грошей. Капітана роз-
веселила ситуація. Він втрутився: «Тільки трохи 
м’яса… І скільки ти збираєшся їй дати?».

Жінка сказала продавцеві: «На жаль, в мене не-
має грошей, але я вислухаю за вас Службу Божу». 
І м’ясник, і капітан були байдужі до релігії, так 
що почали насміхатися із тих слів. Вкінці м’ясник 
сказав: «Значить так. Ти підеш і вислухаєш Служ-
бу Божу за мене, вернешся – і я дам тобі стільки, 
скільки вартує Служба Божа».

Жінка пішла. Вернулася пізніше. Підійшла 
до прилавка, а продавець мовив: «Отож, добре, по-
дивимось». Жінка взяла листок паперу і написала 
на ньому: «Я вислухала Службу Божу за вас». Він 
поклав папір на одну шальку терезів, а малу кіс-
точку на другу. Вага не хитнулася. Потім замінив

кісточку на кусень м’яса, але папір далі важив 
більше. Обидва чоловіки почали відчувати сором 
за свої жарти, однак продовжували гру.

Роздратований продавець перевірив вагу, 
але вона була справна, а тоді мовив: «Що ж ти ба-
жаєш, мила жінко? Щоб я подарував тобі цілу ба-
ранячу ногу?». При тім він поклав баранячу ногу 
на шальку, але папір важив більше, ніж м’ясо. Ще 

поклав більший кусок м’яса на терези, але папір 
і його переважив. Це так вразило м’ясника, що він 
навернувся і обіцяв щодня давати отій жінці
належну їй порцію м’яса.

Щодо капітана, то він покинув крамницю іншою 
людиною і став палким прихильником щоденної 
участі у Службі Божій. Два його сини стали священ-
никами: один єзуїтом, другий – отцем Чину Пресвя-
того Серця.

…Отець Станіслав завершив історію, мовлячи: 
«Це я із згромадження Пресвятого Серця, а капітан 
був моїм батьком».

Після того випадку капітан став учасником що-
денної Служби Божої, а його діти були навчені йти 
за ним. Згодом, коли його сини стали священника-
ми, він радив їм щоденно служити Літургію і ніколи 
з власної вини не пропускати Жертви Служби Божої.

Переклав з англійської К. Петришин, «Місіонар»

ЛІТУРГІЯ ТА ЇЇ ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ  (Реферат, ч. 1)

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ЛІТУРГІЇ.
ЛІТУРГІЯ ВАСИЛЯ ВЕЛИКОГО ТА ІВАНА ЗЛАТОУСТОГО.

с. Пантна, Лемківщина (Польща), греко-католицька 
церква Преподобної Параскеви. С-на: Марцін Qz

Микола Молчан,«Таємна вечеря», фрагмент

Кость Маркович, «Омивання ніг перед  Тайною вечерою». Текст 
автора до  ікони: «Хто між  вами великим хоче бути, нехай буде 
вам слугою» (Мр. 10:43). Ці слова Спасителя, сказані раніше своїм 
учням, лежать в основі акту омивання ним ніг апостолів, що стався 
перед Тайною вечерею. Отже, у цій події не так важливе питання 
чистоти (хоч і цей момент присутній), як образ спільноти, в якій ко-
жен готовий послужити й допомогти. Не всі апостоли відразу могли 
осягнути значення такого Ісусового служіння, тому багато хто ди-
вувався – ці переживання я частково також намагався передати.

ВАЖЛИВІСТЬ СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ
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 У Львові вже відбулася 
Рада єпископів, на якій 
розглядалося будівни-
цтво крематорія. Пред-
ставники Церков «за», 
але є уточнення, які 
саме?

о. П. Дроздяк: Церква, як ін-
ституція, завжди дбала за
збереження людського жит-
тя і пошанування людського 
тіла як такого, від початку 
його природнього зачат-
тя до завершення земного 
життя. Тому Святі Отці на-
зивали чин похорону «ма-
лою канонізацією», тоб-
то проголошенням святими 
тих, хто переставився до ві-
чності. Життя їх у цьому сві-

ті завершилося, але їхні тіла 
були храмом Святого Духа.

Відповідно, богослов’я 
людського тіла, його по-
шанування, розвивалося 
упродовж всієї історії Церк-
ви. Але якщо говорити 
про офіційну згадку того, 
що Церква дозволяє крема-
цію, це було за Папи Павла 
VI, у 1963 році, де вперше 
з’являється офіційний доку-
мент, де Церква говорить, 
що кремація не суперечить 
доктрині віри.

 Але є «але»?
о. П. Дроздяк: Але перевага 
надається традиційному по-
хованню, тобто перед кре-
мацією має бути звершений 

весь чин похорону над тілом 
померлої особи, так як го-
диться християнину. Лише 
тоді, після звершення цієї 
літургійної практики, спеці-
альні, відповідальні за кре-
мацію фірми, повинні цей 
прах людини поховати у від-
повідному місці.

Цей прах, за вченням 
і інструкціями Католицької 
Церкви, не можна зберігати 
вдома, не можна використо-
вувати як різні добрива, ро-
бити різні медальйони тощо, 
як ми можемо зустрічати за-
раз на Заході. Прах має бути 
похований у землю.

Тому, якщо людина оби-
рає кремацію, яка супере-
чить християнському вчен-
ню про Воскресіння тіла 
як такого, то Церква це вва-
жає гріхом і ми не можемо 
молитися Чин панахиди, 
чи Чин похорону за таку 
особу. Але якщо це логічний 
наслідок, і людина розуміє, 
що вона буде піддана крема-
ції, але вона хоче, щоб над її 
тілом помолилися і людина 

хоче так, як личить христи-
янину, то Церква не бачить 
у цьому жодної проблеми.

 А який відсоток консер-
вативних галичан буде 
проти кремації, на ваш 
погляд?

о. П. Дроздяк: Церква закли-
кає до традиційного похо-
вання. Нікого не можна зму-
шувати до кремації. Звісно, 
буде відсоток, який прагну-
тиме, щоб ховали у тради-
ційному ключі. І ми не мо-
жемо у цьому відмовити! 
Але як альтернатива і вибір 
для родини, яка втратила 
рідну особу, яка відійшла 
до вічності, буде кремація. 
Час іде невблаганно швид-
ко, але ресурси землі обме-
жені. І ми бачимо, що відбу-
вається на кладовищах.

 Отче, у деяких краї-
нах будують кілька-
поверхові колумбарії. 
Що думаєте про такий 
альтернативний метод 
поховання?

о. П. Дроздяк: У відповід-
ній інструкції Католицької 

Церкви ідеться, що похован-
ня має відбуватися на кла-
довищах, на відповідно 
створених місцях, чи у хра-
мах, там є такі ніші. У тому 
немає нічого поганого.

Записала
Оксана Бабенко з ефіру 

zaxid.net. 
Подано за: 

«Духовна велич Львова»

МОЙСЕЙ ФІШБЕЙН  – лауреат 
премії імені Василя Стуса, 
член Українського PEN, лау-
реат ордена князя Ярослава 
Мудрого V ступеня.

«Український поет не по-
винен ставитися позитивно, 
чи негативно до українського 
народу, більше того – я укра-
їнський націоналіст, яким 
повинен бути кожен поет». 
Мойсей Фішбейн

Мойсей Абрамович Фіш-
бейн народився 1 грудня 
1946 року у Чернівцях. За-
кінчив філологічний фа-
культет Київського педа-
гогічного інституту у 1976 
році. Перша публікація 
з’явилася в грудні 1970 в лі-
тературному часописі «Віт-

чизна». Вірші до редакції 
передав український поет 
Микола Бажан, який по-
мітив і підтримав поета, 
а також написав передмову 
до його першої збірки «Ям-
бове коло» (в-во «Молодь», 
1974).

Фішбейн працював у Го-
ловній редакції «Української 
радянської енциклопедії», 
був літературним секретарем 
Миколи Бажана. 1979 року 
(внаслідок відмови від спів-
праці з КҐБ) був змушений 
еміґрувати до Ізраїлю.

У 1980–1981 роках ко-
респондент українського 
літературного і загальнопо-
літичного часопису «Сучас-
ність», що видавався укра-
їнською діаспорою у США 
та Німеччині.

З 1982 року жив у Німеч-
чині, у 1982–1995 роках пра-
цював в українській та ро-
сійській редакціях «Радіо 
Свобода».

У 1984 році в Нью-Йорку 
вийшла книга поета «Збірка 
без назви». Книга складала-
ся з трьох розділів: 28 влас-
них віршів, добірка віршів 

для дітей та об’ємний розділ 
перекладів з французької 
(Шарль Бодлер), німецької 
(Генріх Гайне, Райнер Марія 
Рільке, Ґеорґ Тракль, Гуґо 
фон Гофмансталь, Пауль 
Целан, Ганс Карл Артманн 
та інші), івриту (Єгуда Га-
Леві, Хаїм Нахман Бялик), 
Манфред Вінклер, їдиш 
(Меер Харац), російської 
(Максиміліан Волошин, 
Олександр Твардовський) 
та інших мов.

У 2003 році Мойсей 
Фішбейн повернувся 
в Україну.
«Колись відомий російський 
письменник (на жаль, уже 
покійний) Сєрґєй Довлатов 
сказав: "Генії, звісно, мають 
сусідів. Але чи ладні ви ви-
знати, що ваш сусіда – ге-
ній?". Чи ладні ви визнати 
це за життя, а не над моги-
лою – не після його смерті, 
не на ювілейних урочистос-
тях? Чи ладні ви не цьку-
вати, не топтати генія 
з тією ж затятістю, з якою 
посмертно – в ювілейні дні –

співаєте йому осанну? Чи
ладні ви бодай посмертно 
віддавати генієві належну 
шану? "Вони любити вмі-
ють тільки мертвих", – 
це з пушкінського "Бориса 
Ґодунова". У нас і мертвих 
не завжди вміють любити». 
Мойсей Фішбейн

Переклади: «Райнер Ма-
рія Рільке. Сто поезій у пе-
рекладі Мойсея Фішбейна». 
«Либідь», Київ, 2012.

Мойсей Фішбейн пере-
кладав з німецької, фран-

цузької, івриту, їдиш, іта-  
лійської, іспанської, ката-
лонської, румунської, угор-
ської, грузинської, росій-
ської та інших мов.

Публіцистика: Єврейська 
карта в російських спец-
операціях проти України 
(доповідь на 26-й Конфе-
ренції з української пробле-
матики, Іллінойський уні-
верситет, Урбана-Шампейн, 
США. 24–27 червня 2009 
року).

Подано за: «Збруч»

КРЕМАЦІЯ НЕ СУПЕРЕЧИТЬ ДОКТРИНІ ВІРИ

ПАМ’ЯТІ МОЙСЕЯ ФІШБЕЙНА

С-на: Радіо Свобода

Олег Шупляк, «Журба»

26 травня пішов у 
засвіти український 
поет та перекладач 
Мойсей Фішбейн. 
Згідно з інформацією 
Йосифа Зісельса, 
Мойсей Фішбейн помер 
внаслідок важкої 
хвороби, з якою боровся 
тривалий час.
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