
ВІЙСЬКО

‹ 1-2, 2023УНІВЕРСУМ26

2лютого 2023 року відбувся роз-
ширений Синод Української Гре-
ко-Католицької Церкви, де було

розглянуто питання календарної ре-
форми. Глава УГКЦ Блаженніший Свя-
тослав шостого лютого заявив про по-
вний перехід всієї церкви на новий
стиль. У своєму інтерв’ю церковному
телебаченню УГКЦ він розповів, що у
всіх митрополіях УГКЦ були проведені
консультації з духовенством та анке-
тування вірних. Результати проведеної
роботи показали, що українські вірні
готові змінити календар, про що на зга-
даному Синоді було заслухано кожно-
го єпископа. Було вирішено, що з 1 ве-
ресня 2023 року (згідно візантійської
традиції це дата церковного новоліття)
УГКЦ переходить на новий стиль.

Блаженніший Святослав пояснив,
що Великдень та пов’язанні з ним
свята відзначатимуть так, як і зараз. Він
наголосив, що церковний календар
має два цикли або два види свят, які від-
значаємо. Одні – за сонячним кален-
дарем (так звані нерухомі свята, які що-
року випадають на одну і ту ж дату, а
іншу групу свят («рухомі свята») від-
значаємо за місячним календарем. Це
так звана «Пасхалія» – свята, які
пов’язані із святом Пасхи. 

Отже, з 1 вересня за новим стилем
(початок Індикту – церковного періо-
ду в 15 років, який починався 1 верес-
ня і був затверджений 325 року Отця-
ми Першого Нікейського Вселенсько-
го Собору) 2023 року Божого УГКЦ
в Україні переходить на новий стиль
для нерухомих свят із збереженням
чинної Пасхалії.

Відповідно до рішення Синоду,

УГКЦ за новим календарем святкува-
тимуться такі свята: Різдво Христове –
25 грудня, Богоявлення – 6 січня, Бла-
говіщення Пресвятої Богородиці – 25
березня, Покров Пресвятої Богоро-
диці – 1 жовтня, Святого Миколая – 6
грудня тощо. Парафії, які ще не гото-
ві до такого кроку, матимуть можли-
вість з дозволу свого єпископа до ве-
ресня 2025 року святкувати нерухомі
свята за старим стилем (Різдво Хрис-
тове – 7 січня, Богоявлення – 19 січня,
Благовіщення – 7 квітня тощо).

Пасху та всі пов’язані з нею свята
УГКЦ в Україні поки що святкувати-
ме за старим стилем, як раніше. Бла-
женніший Святослав нагадав, що 2025
року відзначатиметься ювілей 1700-літ-
тя Першого Вселенського Собору. До
цього ювілею Рим і Константинополь
вестимуть діалог про оновлення Па-
схалії, згідно з якою всі християни сві-
ту святкуватимуть Пасху в один день.

У Православній церкві України пи-
тання про загальну календарну ре-
форму розгляне Архієрейський Со-
бор, який збереться в травні. Про це по-
відомив митрополит Білоцерківський
Євстратій Зоря. Він зазначив, що є всі
аргументи та підстави прийняти по-
зитивне рішення, одночасно забезпе-
чивши можливість громадам, які цьо-
го бажають, зберегти попередню ка-
лендарну традицію.

Більшість автокефальних правос-
лавних церков у світі прийняли новий
стиль як новоюліанський календар уп-
родовж XX століття, коли їхні держа-
ви перейшли на григоріанський ка-
лендар. Наразі 9 з 16 помісних авто-
кефальних православних церков, які
живуть за новим стилем, використо-
вують новоюліанський календар (це
коли Різдво збігається з григоріан-
ським, а Великдень – з юліанським).
Приміром: Румунська, Болгарська й
Православна церква Чеських земель і
Словаччини та майже всі церкви грець-
кого православ’я: Константинополь-
ська, Александрійська, Антіохійська,
Кіпрська, Елладська, Албанська пра-
вославні церкви, крім Єрусалим-
ської, Російської, Української, Серб-
ської, Грузинської. Автономна Пра-
вославна церква Фінляндії живе за
григоріанським календарем.

Слід зазначити, що григоріанський
календар був запроваджений в Укра-
їнській Народній Республіці 16 люто-
го 1918 року – цей день стали вважа-

ти 1 березнем 1918 року. Західні укра-
їнські землі на той час перебували в
складі Австро-Угорщини, в якій гри-
горіанський календар уже був дер-
жавним. Руські (українські) церкви в
Речі Посполитій й Австро-Угорщині ко-
ристувалися старим стилем, тобто юлі-
анським календарем, оскільки існува-
ло питання збереження етнічної само-
ідентифікації русинів (українців). Сьо-
годні ж прихильники календарної ре-
форми вважають, що вона віддалить
Україну від російських і совєтських
традицій. Зрозуміло, що російська во-
єнна агресія проти України прискори-
ла цей процес.

Перехід Українських церков (ПЦУ
та УГКЦ) на новий церковний кален-
дар спонукає і до певних змін у ка-
лендарі державних, військових свят.
Насамперед це стосується Дня захис-
ників і захисниць України – державного
свята в Україні, що відзначається 14
жовтня (водночас зі святами Покрови
Пресвятої Богородиці, Днем Україн-
ського козацтва та Днем Української
Повстанської Армії). Президент Пет-
ро Порошенко постановив щорічно
14 жовтня відзначати День захисника
України. 

Започатковано це свято 14 жовтня
2014 року президентським указом як
«День захисника України» зі скасу-
ванням святкування Дня захисника
Вітчизни 23 лютого, відомого за часів
СССР як «День совєтської армії і Вій-
ськово-морського флоту». З 2015 року
цей день став державним святом і не-
робочим днем. Президент Володимир
Зеленський підписав Закон про пере-
йменування свята на «День захисників
і захисниць України», який набув чин-
ності 4 серпня 2021 року. 

Потреба у загальнодержавному свя-
ті для відзначення захисників України
особливо гостро постала після росій-
ської окупації Криму та початку воєн-
них дій на території Донецької та Лу-
ганської областей. Полеглі українські
бійці потребували гідного вшанування
з боку суспільства й держави. 

У президентському указі відзна-
чення Дня захисників і захисниць Ук-
раїни пояснювалось потребою вшану-
вання мужності та героїзму воїнів,
військових традицій і звитяг україн-
ського народу та сприяння зміцненню
патріотичного духу. Український ін-
ститут національної пам’яті підтримав
ініціативу Президента, обґрунтовуючи

КАЛЕНДАРНА РЕФОРМА ЦЕРКОВ 
І ДЕНЬ ЗАХИСНИКІВ І ЗАХИСНИЦЬ УКРАЇНИ 

Поштова марка «День захисника
України». Дизайн: Володимир Таран
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це традицією вшановувати українське
військо саме в цей день. Важливим в
обранні такої дати стало те, що 14 жов-
тня – історична традиція вшанування
українського козацтва на Покрову
Пресвятої Богородиці.

Президент України, враховуючи
історичне значення й заслуги козацтва
в утвердженні української державнос-
ті та його вагомий внесок у сучасний
процес державотворення, визначив цю
дату своїм указом за № 966/99 від 7 сер-
пня 1999 року. Козацтво було надваж-
ливим чинником національної й тери-
торіальної консолідації України. Цей
військовий феномен допоміг вижити
українському етносу в умовах відсут-
ності власної держави, нищення всьо-
го національного й самобутнього. 

У контексті української релігійної
традиції після хрещення Русі-України
особливе місце посів культ вшануван-
ня особи Богородиці як заступниці
посполитих перед Богом. Приблизно в
ХІІ ст. починає формуватися й окремий
культ Покрову Богородиці як захисниці
давньоруських (українських земель).
Свого апогею вшанування Покрову
Богородиці сягнуло за козацької доби
в ХVІІ-ХVІІІ ст., особливо за часів геть-
манування Івана Мазепи. Вона, як і ра-
ніше, розглядалася як заступниця ук-
раїнських земель та її захисників, а вра-
ховуючи, що цими захисниками були
козаки, свято набуло серед них великого
поширення. В центрі Запорозької Січі
завжди стояла Покровська церква.
Пресвяту Богородицю козацтво вва-
жало своєю заступницею. У той час ве-
ликого поширення набули «Козацькі
Покрови» – ікони, на яких можна було

побачити українських церковних іє-
рархів, гетьманів, старшину та козаків
під омофором Богородиці. Тричі на рік
збиралася козацька рада – на Різдво, Ве-
ликдень та Покрову, де запорожці ви-
рішували усі важливі питання. Унас-
лідок такого шанобливого ставлення
козаків до свята Покрову, в народній
пам’яті воно стала міцно асоціювати-
ся із Запорозькою Січчю та Гетьман-
щиною.

Через кілька століть чимало ко-
зацьких традицій перейняли вояки ар-
мії УНР та УПА, які також називали
себе козаками. Зокрема, збереглися й
назви підрозділів військових частин –
сотня, курінь. 1947 року Українська Го-
ловна Визвольна Рада вибрала свято
Покрови символічним днем утворення
Української Повстанської Армії, хоча
це не відбулося в один день. У поста-
нові УГВР від 30 травня 1947 року ви-
бір дати пояснювали так: «У жовтні
1942 року на Поліссі постали перші
збройні відділи, що дали початок Ук-
раїнської повстанської армії. 1) Для за-
фіксування цього історичного момен-
ту визначається день 14 жовтня 1942
року днем постання УПА. 2) Для вша-
нування цього моменту день 14 жовтня,
що збігається з історичним козаць-
ким святом Покрови, вводиться як
святковий день УПА». Діяльність УПА
була логічним продовженням україн-
ського визвольного руху періоду Ук-
раїнської революції 1917–1921 років.

Перехід Українських церков (ПЦУ
та УГКЦ) на новий церковний кален-
дар спонукає і до певних змін у ка-
лендарі державних, військових свят. За
останні десятиліття вже сформувала-

ся традиція відзначати День захисни-
ків і захисниць України, День Україн-
ського козацтва та День Української
Повстанської Армії саме 14 жовтня.
Однак ця дата лише вказує нам на
зв’язок із святом Покрову Пресвятої
Богородиці і конкретне число є лише
формальністю. Ці важливі для нашої
держави свята – День захисників та за-
хисниць України, День українського ко-
зацтва та День УПА мають збігатися зі
святом Покрову Пресвятої Богородиці
і відзначатися в один день.

Петро КОСТЮК,
полковник, голова Львівської 

обласної організації СОУ

ЗСУ святкують Різдво, грудень 2022 року


