ДРУЖБА ТА ЕКУМЕНІЗМ ЖИТТЯ
О. ІВАН ДАЦЬКО
(Виступ на презентації Інституту Екуменічних Студій в УКУ)

Як президент Інституту Екуменічних Студій при Українському Католицькому Університеті у Львові я маю шану, честь і приємність привітати всіх учасників цієї міжнародної наукової екуменічної конференції, яка проходить з нагоди інавгурації нашого Інституту під гаслом Дружба – Екуменічна Цінність. Провідною темою моєї доповіді буде Дружба та Екуменізм Життя.
Запрошуючи Вас, Шановні Учасники, ми виходили з засади, що всі Ви є наші друзі-приятелі, які бажають зближення, взаємного пізнання й остаточного сопричастя Церков, яке поступово здійснюватиметься завдяки нашій дружбі-приязні й бажанню спільно знаходити шляхи до здійснення цієї мети.
Думаю, не треба мені підкреслювати, що Україна є природною геополітичною територією, де стрічаються Схід і Захід і де здійснювалися впродовж історії дуже конкретні екуменічні почини, наслідки яких ми відчуваємо й сьогодні. А той факт, що на цій території впродовж 70 років минулого століття Церква була переслідувана, а державою керували войовничі атеїсти, які поборювали все церковне і релігійне, призвів до відчуження християн між собою і до поглиблення негативних стереотипів та прірв, які існували чи існують у серцях синів і дочок ще поділеної сьогодні Київської Церкви. Ці рани – а вони глибокі – не загоєні й досі.
Це є основною причиною, чому ми запросили Вас, наших друзів, на цю конференцію й інавгурацію, щоб ми як приятелі й однодумці (хоч і належимо до різних конфесій) шукали шляхів до спільного служіння, єднання і – коли Бог це повелить – до сопричастя. Я переконаний, що таке наше служіння у приязні й дружбі з часом і з розвитком нашої праці стане здійснюватися в екуменізмі життя – насамперед серед нас самих, а згодом щораз більше серед вірних Київської Церкви.
Природно, постає питання: що саме ми розуміємо під словом екуменізм? В Україні (як, зрештою, і в більшості країн колишнього Радянського Союзу) існує ще певний страх перед цим словом. Та й нема чого цьому дивуватися, бо і на Заході до часу понтифікату Папи Івана ХХІІІ (1958-1963) екуменізм, за малими винятками, вважався доменою протестантського світу і богослов’я На Заході сучасний екуменічний рух почав розвиватися в кінці ХІХ століття під впливом понтифікату Лева ХІІІ (1878-1903), для якого розвиток ідентичности Східних Церков був пріоритетним. В Росії дав цьому почин Володимир Соловйов (1853-1900), а в Католицькій Церкві поширювали свою екуменічну візію такі мужі, як митрополит Андрей Шептицький, екзарх Леонід Федоров, кардинал Desiderйe Mercier, Lord Halifax (Charles Lindley Wood), Dom Lambert Beauduin, Aurelio Palmieri, Martin Jugie, Anton Cyril Stojan, Leopold Precan, Franc Grivec та інші. В ті часи, однак, не використовували терміни екуменізм, екуменічний, а радше вживали вислови унійний або  уніоністичний. Класичним прикладом цього стали відомі Велеградські З’їзди (Conventus Velehradenses) 1902, 1907, 1911, 1924, 1927, 1931, 1936 років, яких звали “унійними”, хоч вони за своєю природою були екуменічними .
. В Католицькій Церкві (і я стверджую це на основі власного досвіду) до 1960-х років на екуменізм дивилися скептично, з підозрою або навіть як на небезпечну течію, яка нуртує серед вірних. Панували тоді ексклюзивізм і певна нетолерантність. Лише завдяки Папі Іванові ХХІІІ, а особливо науці Другого Ватиканського Собору (1962-1965), богослови щораз більше надавали своїм творам екуменічного виміру, і нарешті єпископ (згодом кардинал) Герман Фольк (Hermann Volk) у своєму виступі на цьому Соборі 21 листопада 1963 року заявив, що “католицьке богослов’я у всіх своїх засягах повинне бути екуменічним” Див.: Hampe J. Ch. Ende der Gegenreformation? – Stuttgart-Mainz, 1964, 322-326..
Отже, що таке екуменізм? Другий Ватиканський Собор вчить нас, що “під ‘екуменічним рухом’ треба розуміти дії та ініціятиви, що постають... для сприяння єдности всіх християн”  Декрет про Екуменізм Unitatis Redintegratio, 4.. Це означає, що екуменізм є сповненням Христової волі іна пантес ен осін – иt omnes unum sint – щоб усі були одно (Йо. 17: 21). Це означає шукання в дусі правди – а головно любови – якнайбільше доріг, які ведуть до примирення і взаємного прощення, до вияснення помилок, які назбиралися впродовж історії. Екуменізм очікує і прямо викликає метаною – внутрішнє духовне навернення і покаяння. Він стає плодотворним там, де панують смиренність і покора. Екуменізм – це постійне шукання-знаходження того, що християн об’єднує, і переосмислення того, що їх роз’єднує. Така настанова посиленої молитви, смиренности, взаємовивчення та узгідненої співпраці є напрямною, основою і сутністю сучасного екуменічного руху.
Екуменічний рух упродовж перших десятиліть ХХ століття з року в рік зростав серед загалу християн, які бажали єдности, і полонив уми та серця людей з різних конфесій Европи та світу. Ці одиниці згодом переростали у щораз більше число вірних, які прямували до єдности і сопричастя Церков – через молитву, науку, добру інформацію, віднову духу на основі джерел (Святого Письма, літургії, патристики), через особисті контакти, дружбу і приязнь, через постійну мурашину працю малих груп, переважно богословів. Змагати до єдности і сопричастя Церков– це завдання як місію поставив собі екуменічний рух; і сьогодні ця місія важливіша, ніж будь-коли раніше Див.: Сongar Yves: Цkumenische Bewegung // Lexikon fьr Theologie und Kirche, 1962, Bd. 7; 1134-1135.  .
Бог дарував Своїй Церкві мужів і жінок, які жили цією справою і турбувалися про неї. Праця задля єдности залюбки виходила поза рамки екуменічного руху (у стислому значенні цього слова). Мали місце численні неофіційні контакти і діялоги. З плином часу такі різноманітні приватні ініціятиви закріплюються в Церкві як позитивні почини й набувають більш офіційного характеру. Сьогодні екуменізм – праця задля єдности Церков – стає пріоритетним викликом для всіх християнських Церков. Це сталося в дусі Декрету Другого Ватиканського Собору про екуменізм, в якому підкреслено, що “старання про обновлення єдности належить до цілої Церкви” Декрет про Екуменізм Unitatis Redintegratio, 5..
Саме з цієї причини 5 червня 1960 року Папа Іван ХХІІІ заснував у Католицькій Церкві спеціяльний Секретаріят, що його згодом (28 червня 1988 року) було перетворено у Папську Раду для сприяння єдности християн. 25 березня 1993 року ця Рада оприлюднила Довідник застосування принципів і норм екуменізму, де викладено принципи і напрямні, як саме слід працювати для єдности християн. У Кодексі Канонів Східних Церков, що його Папа Іван Павло ІІ оприлюднив 18 жовтня 1990 року, читаємо:
“Канон 902: Оскільки турбота всіх християн про відновлення єдности стосується цілої Церкви, то всі вірні, особливо ж Пастирі Церкви, повинні молитися за цю бажану Господом повну єдність Церкви і наполегливо працювати для цього, беручи участь в екуменічній діяльності, яку своєю ласкою оживив Святий Дух.
Канон 903: Католицькі східні Церкви мають особливе завдання плекати єдність між усіма східними Церквами насамперед молитвами, прикладом життя, побожною вірністю стародавнім традиціям східних Церков, взаємним і кращим пізнанням, співпрацею і братерською оцінкою речей і сердець” Кодекс Канонів Східних Церков. – Ватикан, 1990..
Церковні єрархи не раз словом і ділом підтверджували ту істину, що віднайдення сопричастя Церков є для них найвищим пріоритетом. Досить тут згадати їхні зустрічі, що відбулися протягом 1964-2004 років: Папи Павла VІ зі Вселенським Патріярхом Атенагором в Єрусалимі та Римі, а також із Патріярхом Деметріосом у Стамбулі та Римі; Папи Івана Павла ІІ з Патріярхом Варфоломеєм у Римі та Стамбулі. При цьому не забуваймо також про зустрічі Івана Павла ІІ з патріярхами Румунії та Грузії й католікосом Вірменії. Недавно обраний Папа Венедикт ХVІ у день свого обрання на престіл св. Петра недвозначно заявив, що шукання шляхів єдности всіх християн є справою, найближчою його серцю.
Щоб дійти до остаточної мети екуменічного руху, Церква потребує святих, добрих, смиренних і водночас гідних, компетентних та освічених чоловіків і жінок, які бажають сповнити волю Христову, задля цього живуть, щодня в цьому наміренні моляться й готові до діялогу, хоч яким важким він буде. Щоб це здійснити, треба мати не лише візію, а й докладне знання минувшини й тих історичних подій, які, на жаль, призвели до того, що ми сьогодні не є тією одною Церквою, якої хотів Христос. Тому при різних університетах світу, особливо впродовж останнього пів століття, постають інститути екуменічних студій, які вивчають це питання і діють у дусі поєднання.
У цьому дусі Глава Української Греко-Католицької Церкви та Синод Єпископів УГКЦ дали своє благословення на почин Українського Католицького Університету заснувати Інститут Екуменічних Студій, який молитвою, щоденною наукою, дослідницькою працею і шляхом діялогу прямуватиме до здійснення Христового заповіту “щоб усі були одно”.
В основу програми діяльности нашого Інституту я пропоную покласти, зокрема, такі три ідеї:
	Упродовж 1990-х років в українській діяспорі успішно діяла Київська Студійна Група, яка дала нам приклад смиренного і щирого шукання євангельського духу любови та істини. Бажанням Інституту є сприяти відновленню згаданої Групи та співпрацювати в її дусі з усіма українськими гілками Київської Церкви. 

Враховуючи те, що в українському суспільстві все ще переважають осередки, які ставляться до екуменізму скептично, а то й напів вороже, Інститут бачить себе активним чинником у творенні культури екуменізму і тих середовищ, у яких дух порозуміння буде множитись і зростати. Саме тому Українське християнське академічне товариство митрополита Іларіона Київського, про яке йтиметься під час нашої екуменічної конференції, сподіваємося, стане каталізатором цього процесу.
Основою нашого щирого діялогу має стати наша взаємна приязнь. Ми вочевидь матимемо різні погляди, але пам’ятаймо про давню християнську засаду, сформульовану св. Августином: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in caeteris caritas, що означає: “У важливих справах – єдність, у сумнівах – свобода, а в іншому – любов”.
Нехай ця засада стане головною в нашому діялозі й нашій праці, а Святий Дух нехай просвітить уми і серця наші!

Львів, 13 червня 2005 року Божого

