“Two Parallel Worlds” – An Interview with His Beatitude Sviatoslav
Saturday, February 13, 2016
On February 12, Pope Francis and Patriarch Kirill, the leaders of two Churches, met at the
Jose Marti International Airport in Havana. The meeting took place in a closed setting. It
lasted more than two hours.
The meeting of Pope Francis and Patriarch Kirill concluded with the signing of a Joint
Declaration, which elicited mixed reactions on the part of the citizenry and Church
representatives of Ukraine.
His Beatitude Sviatoslav, the Head of the UGCC, shared with us his impressions of the
meeting in general and of the document in particular.
Your Beatitude, kindly share with us your impressions of the meeting between Pope
Francis and Patriarch Kirill. What can you say about the Joint Declaration that they
signed?
From our experience, gained over many years, we can say that when the Vatican and
Moscow organize meetings or sign joint texts, it is difficult to expect something good. Firstly, I
would like to say something about the meeting of the Holy Father with Patriarch Kirill, and
then I will comment on the text of the declaration.
One notices immediately, especially from their comments after the meeting, that the two sides
existed on two completely different planes and were pursuing different goals. His Holiness
Pope Francis experienced this encounter primarily as a spiritual event. He opened his
remarks by noting that we, Catholics and Orthodox, share one and the same Baptism. In the
meeting, he sought out the presence of the Holy Spirit and received His support. He
emphasized that the unity of the Churches can be achieved when we travel together on the
same path. From the Moscow Patriarch one immediately sensed that this wasn’t about any
Spirit, or theology, or actual religious matters. No common prayer, an emphasis on official
phrases about “the fate of the world,” and the airport as a neutral, that is, non-ecclesial
environment. The impression was that they existed in two parallel worlds. Did these two
parallel realities intersect during this meeting? I don’t know, but according to the rules of
mathematics, two parallel lines do not intersect.
I found myself experiencing authentic admiration, respect, and a certain reverential awe for
the humility of Pope Francis, a true “suffering servant of God,” who seeks one thing: to bear
witness to the Gospel of Christ before humankind today, to be in the world, but remain of
Christ, to have courage to be “not of this world.” Thus, I would invite all not to rush in judging
him, not to remain on the reality level of those who expect only politics from this meeting and
want to exploit a humble pope for their human plans at all costs. If we don’t enter into the
spiritual reality of the Holy Father and do not discern together with him the action of the Holy
Spirit, we shall remain imprisoned by the prince of this world and his followers. Then, for us,
this will become a meeting that occurred but didn’t happen. Speaking of the signed text of the
Joint Declaration, in general it is positive. In it are raised questions, which are of concern to
both Catholics and Orthodox, and it opens new perspectives for cooperation. I encourage all

to look for these positive elements. However, the points which concern Ukraine in general and
specifically the UGCC raised more questions than answers.
It was officially reported that this document was the joint effort of Metropolitan Hilarion
(Alfeyev) from the Orthodox side and Cardinal Koch with the Pontifical Council for Promoting
Christian Unity from the Catholic side. For a document that was intended to be not
theological, but essentially socio-political, it is hard to imagine a weaker team than the one
that drafted this text. The mentioned Pontifical Council is competent in theological matters in
relations with various Christian Churches and communities, but is no expert in matters of
international politics, especially in delicate matters such as Russia’s aggression in Ukraine.
Thus, the intended character of the document was beyond their capabilities. This was
exploited by the Department of External Affairs of the Russian Orthodox Church, which is, first
of all, the instrument of diplomacy and external politics of the Moscow Patriarchate. I would
note that, as the Head of our Church, I am an official member of the Pontifical Council for
Promoting Christian Unity, nominated already by Pope Benedict. However, no one invited me
to express my thoughts and so, essentially, as had already happened previously, they spoke
about us without us, without giving us a voice.
Possibly the Apostolic Nuncio can help me understand the “obscure places” in this text and
can explain the position of the Vatican in places where it is, in our view, not clearly formulated.
However, paragraph 25 of the Declaration speaks respectfully of Greek-Catholics and
the UGCC is essentially recognized as a subject of inter-church relations between the
Catholic Church and the Orthodox Churches.
Yes, you are right. They no longer seem to object to our right to exist. In reality, in order to
exist and to act, we are not obliged to ask permission from anybody. The new emphasis here,
of course, is that the Balamand Agreement of 1993, which Metropolitan Alfeyev has used until
now to deny our right to exist, is now being used for its affirmation. Referring to the rejection
of “uniatism” as a method of uniting Churches, Moscow always demanded from the Vatican a
virtual ban on our existence and the limitation of our activities. Moreover, this requirement was
placed as a condition, in the form of an ultimatum, for the possibility of a meeting of the Pope
and the Patriarch. In the past, we were accused of “expansion on the canonical territory of the
Moscow Patriarchate,” and now our right to care for our faithful, wherever they are in need, is
recognized. I assume that this also applies to the Russian Federation, where today we do not
have the possibility of free and legal existence, or on the territory of annexed Crimea, where
we are “re-registered” in accordance with Russian legislation and are effectively liquidated.
This change of emphasis is definitely positive, although essentially nothing new has been
said. The recognition that “Orthodox and Greek Catholics are in need of reconciliation and of
mutually acceptable forms of co–existence” is encouraging. We have been talking about this
for a long time, and both Myroslav Ivan Cardinal Lubachivsky and His Beatitude Lubomyr
frequently appealed to our Orthodox brothers with these words, but there was no answer. I
hope that we will be able to foster bilateral relations with the Ukrainian Orthodox Church
(UOC), moving in this direction without interference from Moscow.
How would you comment on this statement: “We invite all the parts involved in the
conflict to prudence, to social solidarity and to action aimed at constructing peace. We
invite our Churches in Ukraine to work towards social harmony, to refrain from taking

part in the confrontation, and to not support any further development of the conflict?”
In general, I would like to say that paragraph 26 of the Declaration is the most controversial.
One gets the impression that the Moscow Patriarchate is either stubbornly refusing to admit
that it is a party to the conflict, namely, that it openly supports the aggression of Russia
against Ukraine, and, by the way, also blesses the military actions of Russia in Syria as a
“holy war,” or it is appealing first of all to its own conscience, calling itself to the same
prudence, social solidarity, and the active building of peace. I do not know! The very word
“conflict” is obscure here and seems to suggests to the reader that we have a “civil conflict”
rather than external aggression by a neighboring state. Today, it is widely recognized that if
soldiers were not sent from Russia onto Ukrainian soil and did not supply heavy weapons, if
the Russian Orthodox Church, instead of blessing the idea of “Russkiy mir” (“the Russian
world”) supported Ukraine gaining control over its own borders, there would be neither any
annexation of Crimea nor would there be any war at all. It is precisely this kind of social
solidarity with the Ukrainian people and the active construction of peace that we expect from
the signatories of this document.
I would like to express a few thoughts on the phrase that encourages Churches in Ukraine “to
work towards social harmony, to refrain from taking part in the confrontation, and to not
support any further development of the conflict.” Churches and religious organizations in
Ukraine never supported the war and constantly labored towards social peace and harmony.
One need only to show some interest in the topics raised through the appeals of the AllUkrainian Council of Churches and Religious Organizations over the last two years.
Instead, the appeal not to participate in the protests and not to support its development for
some reason strongly reminds me of the accusations by Metropolitan Hilarion, who attacked
the position of “Ukrainian schismatics and Uniates,” practically accusing us of being the cause
of the war in Eastern Ukraine, at the same time, viewing our civic position, which we based
upon the social teaching of the Catholic Church, as support for only one of the “sides of the
participants in the conflict.”
In this regard, I wish to state the following. The UGCC has never supported nor promoted the
war. However, we have always supported and will support the people of Ukraine! We have
never been on the side of the aggressor; instead, we remained with our people when they
were on the Maidan, when they were being killed by the bearers of “Russkiy mir.” Our priests
have never taken up arms, as opposed to what has happened on the other side. Our
chaplains, as builders of peace, suffer the freezing cold together with our soldiers on the front
and with their very own hands carry the wounded from the battlefield, wipe away the tears of
mothers who mourn their dead children. We care for the wounded and for those who have
suffered as a result of the fighting, regardless of their national origin, their religious or political
beliefs. Today, more than ever, the circumstances are such that our nation has no other
protection and refuge, except from its Church. It is precisely a pastoral conscience that calls
us to be the voice of the people, to awaken the conscience of the global Christian community,
even when this voice is not understood or is disregarded by the religious leaders of Churches
today.
Your Beatitude, will the fact that the Holy Father signed such an unclear and
ambiguous document not undermine the respect that the faithful of the UGCC have for
him, given that unity with the successor of Peter is an integral part of her identity?

Undoubtedly, this text has caused deep disappointment among many faithful of our Church
and among conscientious citizens of Ukraine. Today, many contacted me about this and said
that they feel betrayed by the Vatican, disappointed by the half-truth nature of this document,
and even see it as indirect support by the Apostolic See for Russian aggression against
Ukraine. I can certainly understand those feelings.
Nonetheless, I encourage our faithful not to dramatize this Declaration and not to exaggerate
its importance for Church life. We have experienced more than one such statement, and will
survive this one as well. We need to remember that our unity and full communion with the
Holy Father, the Successor of the Apostle Peter, is not the result of political agreement or
diplomatic compromise, or the clarity of a Joint Declaration text. This unity and communion
with the Peter of today is a matter of our faith. It is to him, Pope Francis, and to each of us
today, that Christ says in the Gospel of Luke: “Simon, Simon, behold, Satan demanded to
have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for you that your faith may not
fail. And when you have turned again, strengthen your brothers.”
It is for this unity with the Apostolic See that our Church’s twentieth century Martyrs and
Confessors of Faith gave up their lives, sealing it with their blood. As we commemorate the
70th anniversary of the Lviv Pseudo-Synod, let us draw from them the strength of this
witness, of their sacrifice which, in our day, at times appears to be a stumbling block – a stone
which the builders of international relations frequently reject; yet, it is precisely this stone of
Christ of Peter’s faith, that the Lord will make the cornerstone of the future of all Christians.
And it will be “marvelous in our eyes.”
Interview in Ukrainian: Fr. Ihor Yatsiv

«Зустріч, яка не відбулася?» – Блаженніший Святослав
Субота, 13 лютого 2016
12 лютого в головному аеропорту Гавани імені Хосе Марті відбулася зустріч Глав двох
Церков – Папи Франциска та Патріарха Кирила. Зустріч проходила в закритому режимі.
Вона тривала понад дві години.
Зустріч Папи Франциска і Патріарха Кирила завершилася підписанням Cпільної декларації, яка
викликала неоднозначні реакції з боку гр12 лютого в гомадськості та представників Церков
України.
Своїми враженнями про зустріч загалом і сам документ зокрема, з нами поділився Блаженніший
Святослав, Глава УГКЦ.
Ваше Блаженство, поділіться, будьласка, своїми враженнями від зустрічі Папи Франциска
і Патріарха Кирила. Що скажете про Спільну декларацію, яку вони підписали?
З нашого багаторічного досвіду можна сказати: коли Ватикан і Москва організовують зустрічі чи
підписують якісь спільні тексти, то нам годі очікувати від цього чогось доброго. Спершу я б
хотів сказати дещо про зустріч Святішого Отця з Патріархом Кирилом, а вже потім

прокоментувати текст заяви.
Одразу впадає в око, особливо в їхніх коментарях по завершенні зустрічі, те, що вони
перебували абсолютно у двох різних вимірах і ставили перед собою різні завдання.Святіший
Отець Франциск пережив цю зустріч передусім як духовну подію. Він почав своє слово з того,
що ми, католики і православні, поділяємо одне й теж Хрещення. Зустрічаючись, він шукав
присутності Святого Духа і отримав Його підтримку. Він наголосив, що єдність Церков
досягається тоді, коли крокуємо разом спільним шляхом, і хотів, щоб ця зустріч стала його
початком. Патріарх Московський одразу дав відчути, що йому про жодного Духа, чи богослов’я,
чи справді релігійні речі не йдеться. Суто політика. Ніякої спільної молитви, підкреслено
офіційні фрази про «долю світу» та аеропорт як нейтральне, тобто нецерковне, середовище. Таке
враження, що вони перебували у двох паралельних світах. Чи ці паралельні дійсності
перетнулися під час цієї зустрічі? Не знаю, але математика вчить, що паралельні прямі не
перетинаються.
Справжній подив, пошану та благоговійний трепет викликає упокорення Папи Франциска,
справжнього «страждаючого Слуги Господнього», який прагне одне: свідчити Христове
Євангеліє сучасній людині, бути у світі, але лишитися Христовим, мати відвагу бути «не від
світу цього». Тому я запрошую всіх не спішити його осуджувати, не лишатися на рівні дійсності
тих, хто шукає в цій зустрічі тільки політики та за всяку ціну хоче використати покірного папу
для своїх людських планів. Якщо ми не ввійдемо в духовну дійсність Святішого Отця
Франциска та не відчуємо тут разом з ним дії Духа Святого, то залишимося в полоні князя світу
цього і його послідовників. Тоді для нас ця зустріч буде такою, що сталася, але не відбулася.
Коли мова йде про підписаний текст Спільної декларації, то, назагал, він є позитивний. У ньому
порушені питання, які є спільними для католиків і православних та відкривають нові горизонти
для співпраці. Заохочую всіх добачити ці позитиви.
Хоча ті пункти, що стосуються України загалом і УГКЦ зокрема, в мене викликали більше
запитань, ніж відповідей.
Було офіційно повідомлено, що цей документ є плодом праці митрополита Іларіона (Алфеєва) з
православного боку і кардинала Курта Коха та Папської ради у справах єдності між християнами
– з католицького. Для документа, який мав би бути не богословським, а, фактично, суспільнополітичним, слабшої команди для його укладання годі було собі уявити. Згадана Папська рада
компетентна в богословських питаннях у стосунках із різними християнськими Церквами і
спільнотами, але аж ніяк не у справах міжнародної політики, особливо делікатних питань
російської агресії в Україні. Тому заданий характер документа був їй явно не під силу. Цим і
скористався Відділ зовнішніх церковних відносин РПЦ, який, як ніхто, є інструментом
дипломатії та зовнішньої політики Московського Патріархату.
До речі, я, як Глава Церкви, є офіційним членом Папської ради у справах єдності між
християнами, іменований ще Папою Венедиктом. Однак мене ніхто не просив висловити своєї
думки і,по суті, як це було і раніше, говорили про нас – без нас, не давши нам голосу.
Можливо, що Апостольський нунцій в Україні допоможе нам зрозуміти «темні місця» цього
тексту і пояснить позицію Ватикану там, де вона, на наш погляд, не цілком чітко
сформульована.

Однак пункт 25 Декларації з повагою говорить про греко-католиків і, по суті, УГКЦ
визнається суб’єктом міжцерковних відносин між Католицькою Церквою і
Православними Церквами.
Так, ви маєте рацію. Нам уже начебто не заперечують право на існування. Насправді, для того
щоб існувати і діяти, ми не зобов’язані ні в кого питати дозволу. Новим акцентом тут,
безперечно, є те, що Баламандська угода 1994 року, яку досі використовував митрополит
Алфеєв, щоб заперечувати наше право на існування, тепер використовується для його
утвердження. Завжди, говорячи про відмову від «уніатизму» як методу поєднання Церков,
Москва вимагала від Ватикану майже заборону на наше існування та обмеження нашої
діяльності. Навіть більше, цю вимогу в ультимативному порядку ставили як умову для
можливості самої зустрічі Папи і Патріарха. Колись нас звинувачували в «експансії на
канонічній території Московського Патріархату», а тепер за нами визнають право опікуватися
нашими вірними всюди, де вони цього потребують. Я припускаю, що це стосується також і
території Російської Федерації, де до сьогодні ми не маємо можливості юридичного вільного
існування, чи території анексованого Криму, де нас «перереєстровуючи» за російським
законодавством, фактично ліквідовують.
Така зміна акцентів, безумовно, є позитивною, хоча суттєво нічого нового не каже.
Обнадійливим є заклик про те, що «православні та греко-католики мають примиритися та
віднайти взаємоприйнятні форми співжиття». Ми давно про це говорили, не один раз із цим
гаслом зверталися до братів православних і Мирослав Іван Кардинал Любачівський і
Блаженніший Любомир, але відповіді не було. Сподіваюся, що ми в Україні зможемо плекати
двосторонні стосунки з УПЦ, рухаючись у цьому напрямку без втручання Москви.
А як ви прокоментуєте цю тезу: «Закликаємо всі сторони конфлікту до розсудливості,
суспільної солідарності та до діяльного будування миру. Заохочуємо наші Церкви в Україні
трудитися над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні та не
підтримувати його подальшого розвитку»?
Взагалі хочу сказати, що пункт 26 цієї Декларації є найбільш контроверсійний. Створюється
таке враження, що Московська патріархія або вперто не признається, що є стороною конфлікту,
тобто відкрито підтримує агресію Росії проти України, як до речі і освячує військові дії Росії в
Сирії як «священну війну», або звертається передусім до свого сумління, закликає себе саму до
розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру. Не знаю… Саме слово
«конфлікт» тут є темним і радше схиляє читача думати про те, що в нас є «громадянський
конфлікт», а не зовнішня агресія сусідньої держави. Сьогодні загальновідомим є той факт, що
якби на українську землю з Росії не прибували її військовослужбовці та не постачалася важка
зброя, якби РПЦ освячувала не ідею «руского міра», а передачу контролю Україні над її
власними кордонами, то ні анексії Криму, ні цієї війни взагалі б не було. Саме такої суспільної
солідарності з українським народом та діяльного будування миру ми очікуємо від підписантів
цього документа.
Кілька думок хотів би висловити з приводу фрази щодо заохочення Церков в Україні «трудитися
над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні та не підтримувати
його подальшого розвитку». Церкви і релігійні організації в Україні ніколи не підтримували
війни та постійно трудилися над суспільною злагодою і гармонією. Досить лише поцікавитися
тематикою звернень Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій за останніх два роки.
Натомість заклик не брати участі в протистоянні та не підтримувати його розвиток чомусь мені

дуже нагадує звинувачення митрополита Іларіона, яким він атакував «українських розкольників
і уніатів», звинувачуючи нас мало не в тому, що ми є причиною війни на Сході Україні, а нашу
громадянську позицію, котру ми посідали відповідно до соціального вчення Католицької
Церкви, – підтримкою лише однієї зі «сторін учасників протистояння».
Щодо цього прагну ствердити таке. УГКЦ ніколи не підтримувала і не пропагувала війни.
Натомість ми завжди підтримували і будемо підтримувати народ України! Ми ніколи не були на
боці агресора, натомість перебували з нашими людьми на Майдані, коли їх вбивали носії
«руского міра». Наші священики ніколи не брали до рук зброї, на відміну від того, як це
траплялося з іншого боку. Наші капелани, як будівничі миру, мерзнуть разом із нашими
солдатами на передовій та своїми руками виносять поранених із поля бою, витирають сльози
матерів, котрі оплакують своїх убитих дітей. Ми опікуємося пораненими та постраждалими
внаслідок бойових дій, незалежно від їхнього національного походження, релігійних чи
політичних переконань. Сьогодні, як вже вкотре, складаються обставини так, що наш народ не
має іншого захисту і порятунку, окрім своєї Церкви. Саме пастирське сумління кличе нас бути
голосом цього народу, будити сумління світової християнської спільноти навіть тоді, коли цього
голосу не розуміють або ним нехтують релігійні лідери сучасних Церков.
Ваше Блаженство! Чи сам факт, що Святіший Отець підписав такий нечіткий і
двозначний документ, не похитне повагу до нього серед вірних УГКЦ, для якої єдність із
наступником апостола Петра є невід’ємною частиною її ідентичності?
Безперечно, цей текст викликав глибоке розчарування серед багатьох вірних нашої Церкви тай
просто небайдужих громадян України. Сьогодні багато хто звертався до мене з цього приводу і
говорив, що почувається зрадженим Ватиканом, розчарованим половинчастістю правди в цьому
документі і навіть непрямою підтримкою з боку Апостольської Столиці агресії Росії проти
України. Я, безперечно, розумію ці почуття.
Проте я заохочую наших вірних не драматизувати цієї Декларації та не перебільшувати її
значення для церковного життя. Ми пережили не одну подібну заяву, переживемо й цю. Нам
потрібно пам’ятати, що наша єдність і повне сопричастя зі Святішим Отцем, наслідником
апостола Петра, не є предметом політичної угоди, чи дипломатичної кон’юнктури, або чіткості
якогось тексту Спільної декларації. Ця єдність і сопричастя з Петром наших днів є предметом
нашої віри. Це до нього, Папи Франциска, і до кожного з нас каже сьогодні Христос в Євангелії
від Луки: «Симоне, Симоне! Ось сатана хотів просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе,
щоби віра твоя не ослабла, і коли ти навернешся, утверджуй твоїх братів».
Саме за цю єдність з Апостольським Престолом віддали своє життя і запечатали своєю кров’ю
мученики та ісповідники віри нашої Церкви ХХ століття. Якраз споминаючи 70-ті роковини
Львівського псевдособору, черпаймо в них сили цього свідчення, їхньої жертви, яка для нашого
часу іноді виглядає каменем спотикання, – каменем, який будівничі міжнародних відносин часто
відкидають, але саме цей Христовий камінь віри Петрової Господь поставить наріжним каменем
майбутнього всіх християн, і дивне воно буде в очах наших!
Розмовляв о. Ігор Яців

