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П Е Р Е Д С Л О В О
1. ОСОБА В РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ
Питання виникнення окремих релігій завжди було болючим місцем для
радянського релігієзнавства, оскільки останнє намагалося розв’язувати його у
марксистському канонічному контексті: релігія – продукт певної історичної
епохи і має виключно соціально-економічні і класові корені свого походження.
Передусім, спираючись на окремі висловлювання класиків марксизму,
обстоювалася думка, що релігії – плід колективної творчості мас. “Людина
створює релігію…, – писав К.Маркс. – Але людина – не абстрактна істота, яка
десь поза світом живе. Людина – це світ людини, держава, суспільство. Ця
держава, це суспільство породжують релігію…” (Маркс К. До критики
гегелівської філософії права. Вступ. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. В 30-ти т. –
Т.1. – С. 384).
Як бачимо, хоча К.Маркс і визнає людину фундатором релігії, проте його
розуміння цієї людини не має на оці якусь конкретну людину. Людина в його
розумінні – це не “людина-індивід”, а “людина-суспільство”, якщо хочете, якась
“надлюдина”, яка одна, за його словами, уособлює і “державу”, і “суспільство”.
Таким чином, згідно Марксу, фундатором релігії виступає якийсь “світ людини”,
“держава” і, як бачимо, знову “суспільство”.
Марксистська концепція розуміння природи релігії поставала як головна,
а тому сама собою нівелювала будь-яку ідею про формотворчу роль окремої
особи у започаткуванні релігії. Між тим теза про релігію як плід колективної
творчості мас може бути сприйнятою лише до певної міри щодо архаїчних чи
окремих національних релігій. Проте аж ніяк ця концепція не може бути
справедливою для розкриття процесу постання цивілізованих, світових релігій.
Так, застосування радянськими християнознавцями вище згаданих тез як
апріорної формули до християнства, по-перше, автоматично перекреслювало
діяльність провідних християнських ідеологів (не те що Ісуса Христа, апостола
Павла, витлумачуючи їх як міфічні постаті, а й окремих ранньохристиянських
діячів І-ІІ століть), нівелювало їхню провідну роль у процесі зародження й
становлення християнського віровчення, а, по-друге, обумовлювало антинауковий підхід у з’ясуванні причин виникнення релігії Євангелій, джерел
формування її віровчення.
Власне кажучи, у радянській науці на предмет з’ясування витоків світових
релігій спрацьовувала формула “видати бажане за дійсне”. Згідно з нею, наявним
був загальний тон у дослідженнях витоків релігій: якщо релігія є витвором мас
(а це є марксистським догматичним положенням, яке жодним чином не може
бути оскарженим чи підданим сумніву), то, згідно з цією істиною, “не може бути,
бо не може бути ніколи” якихось окремих релігієтворчих індивідів, навіть якщо
ті, зрозуміло, й констатуються сукупною частиною тих мас.
Парадоксально, але навіть сам Ф.Енгельс подеколи не виключав таки ролі
окремих індивідів у творенні релігії, зазначаючи, що “релігії створюються
людьми, які самі відчувають в ній (релігії – Авт.) потребу і розуміють релігійні
6

потреби мас...” (Енгельс Ф. Бруно Бауер і первісне християнство // Маркс К.,
Енгельс Ф. Твори в 30-ти т. - Т.19. – С.297). Втім, ця теза Енгельса в ряді праць
радянських релігієзнавців, як назагал, отримувала досить таки своєрідне
витлумачення. Так, зокрема, в одній із праць того періоду ми читаємо: “Дане
положення (Ф.Енгельса – Авт.) слід особливо підкреслити, оскільки релігія
інколи розглядається як творіння ідеологів, а на долю віруючих припадає лише
прийняття чи неприйняття створених релігійних теорій і здатність до релігійних
переживань” (Борунков Ю.Ф. Структура религиозного сознания. – М., 1971. –
С.39-40). Отже, підводячи підсумок всьому сказаному вище, відзначимо, що
радянське релігієзнавство обстоювало ідею, згідно якої виникнення релігійних
систем “антинауково” пов’язувати з окремими релігійними особами, вважати їх
(релігії) витвором якихось окремих ідеологів.
Серед радянських дослідників витоків релігії лише С.Токарєв (і треба
віддати йому належне за певну сміливість у висловленні нехарактерної для
радянської науки точки зору) обстоював позицію, згідно з якою фундатором
конкретної релігійної системи виступає саме конкретна особа, а не суспільство,
як зауважувалося в радянських академічних і науково-популярних виданнях. “Не
можна вважати, – зазначає вчений, – що навіть елементарні, усім доступні й усіма
визнані плем’яні вірування зароджувалися відразу, самостійно і в одному й тому
ж вигляді в головах усіх членів племені і кожного поодинці. Це було б чудом
побільше будь-якого релігійного чуда. Умови виникнення вірувань в кожному
конкретному суспільному середовищі (в кожному конкретному племені) були
більш-менш однаковими, але самі вірування зароджувалися чи, краще сказати,
усвідомлювалися, осмислювалися початково в голові одного чи декількох
людей, а вже потім передавалися від одного до іншого, від батьків до дітей, від
старших до підлітків. Є всі підстави вважати, що саме в головах фахівців, що
присвятили себе цього роду діяльності, раніше аніж в чиїхось інших головах,
оформлялися, видозмінювалися, ускладнювалися релігійні уявлення, а вже від
них потрапляли до всіх інших” (Токарев С.А. Религия в истории народов мира. –
М., 1965. – С. 592-593).
Власне кажучи, позиція закріплення статусу фундатора релігії за
суспільством, яка мала місце у радянському релігієзнавстві і яка, в свою чергу,
витікала з творів класиків марксизму, є далекою від об’єктивності, оскільки не
розкриває сам механізм виникнення тієї чи іншої релігії. І справді, як можна
уявити, з’ясувати те, що автором релігії є суспільство. Виникає при цьому низка
питань: Як, яким чином це суспільство, як сукупна маса окремих індивідів,
спромоглося її народити у своїх надрах? Якщо автором релігії є суспільство, то
на підставі цієї схеми, відповідно, висновує, що в процесі релігієтворення тут
брав участь кожен окремий індивід як член цього суспільства. Проте це є
абсурдом вже на тій підставі, що всі індивіди разом не здатні із-за різних
об’єктивних причин бути одностайними не те що в розумінні земних явищ (не
говорячи вже тут про щось надприродне), а й неспроможні мати одностайність
навіть на суто побутовому рівні.
Як на нас, витоки релігії треба пов’язувати не лише з суспільними
відносинами, суспільними умовами, а з конкретними особами, які й виступають
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фундаторами релігійних систем. “Проповідь нового релігійного вчення, –
зауважує О.Мень, – вторгається в історичний процес як щось таке, що
зародилося в глибинах духу. І хоча успіх її здебільшого залежить від суспільних
умов, проте не самі ці умови її створюють” (Мень А. Истоки религии. –
Брюссель, 1991. – С.38).
Знайомлячись з віровченням тієї чи іншої національної або світової релігії,
досліджуючи її культ, священні тексти і традиції, насамперед кидається в очі те,
що в центрі її завжди стоїть певна сакральна особа, з якою пов’язується факт її
заснування, постання ядра її віровчення. Справді, у центрі іудаїзму ми бачимо
постать Мойсея, християнства – Ісуса Христа, ісламу – Мухаммеда, буддизму –
Гаутами-Будди. Дуже просто скинути з рахунків роль останніх, витлумачуючи
описання їх життя всього-на-всього як певні міфологічні чи напівміфологічні
елементи.
На думку авторів, кожна релігійна система на зорі свого становлення все ж
має певну особу, яка, як деякий ідейний першодвигун, формулює головні її
концепти і тим самим визначає по суті її головний ідеологічний курс і подальший
поступ. Іншими словами, теоретично й практично мусить існувати її конкретний
фундатор.
Ось, до якого абсурду доходило радянське релігієзнавство, у питаннях
з’ясування першоджерел виникнення християнства. “Ця релігія, – як
зазначається у “Настольной книге атеиста”, – народилася в умовах розкладу
рабовласницького ладу і початково була виразом безсилого протесту рабів і
найбідніших станів населення проти гніту рабовласників. Не вбачаючи виходу зі
створеного положення, біднота повертала погляд до неба. Так виник образ
божественного спасителя Ісуса Христа” (Настольная книга атеиста. – М., 1985. –
С. 59). На сторінках радянських видань творцями релігії Євангелій постає маса
рабів і бідноти. Проте виникає питання: як ця убога маса спромоглася гуртом
розробляти догматику релігії, зняти й ретранслювати у своїй свідомості певні
філософські та релігійні уявлення попередніх щодо неї систем, творити образ
Христа-Логоса? Висновок один: подібна тенденція веде не до об’єктивності й
конструктивності розв’язання проблеми походження християнства, а лише до
вульгарного спрощення її витоків.
Відзначимо, що для радянського релігієзнавства однією з найскладніших
проблем була проблема витоків релігії Євангелій. Це пояснюється насамперед
майже повною відсутністю1 конкретних історичних свідчень про раннє
християнство і про його фундаторів, що в свою чергу й спричинило виникнення
так званої “міфологічної теорії”, згідно якої християнство виникло “стихійно” у
Палестині і невідомо яким чином (Енгельс Ф. Книга Одкровення //Маркс К.,
Енгельс Ф. Твори. В 30-ти т. – Т.21. – С.8). Особа ж Ісуса поставала як чистий
1

Достеменно відомо, що вже рання християнська Церква в особі апостола Павла, починаючи з 2-ї пол. І-го ст.,
постановила знищувати все, що, бодай опосередковано, могло принизити божественну гідність Христа. В першу
чергу це було пов’язане з початком формування культу Ісуса Христа в християнстві. Важливо було
репрезентувати перед віруючими Ісуса передусім як Бога, а не як людину. Найжахливішою катастрофою була
пожежа 391 р. в Олександрійській бібліотеці, організатором якої був, як відомо, один з видатних ієрархів
тогочасної Церкви, олександрійський єпископ Теофіл. У вогні було знищено ряд унікальних книг і рукописів, в
тому числі й християнських, а відтак приховано багато істини про Ісуса Христа як історичну особу.
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міфологізм, створений християнами впродовж тривалого часу.
Остання думка частково вірна, оскільки справді образ євангельського
Христа формувався під певним впливом образів Мітри, Осіріса, Аттіса, Адоніса
і культових віровчень про останніх. У світлі відкриттів кумранських рукописів,
папірусних фрагментів Євангелій, аналізу загальних законів міфотворчості ряд
дослідників ще в радянський час (А.Каждан, І.Амусін, М.Кубланов,
І.Свенцицька) ставили питання про можливе історичне існування галілейського
проповідника на ймення Ісус. Назагал виникнення й поширення ідей
“міфологічної школи” припадає лише на кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст. В перші ж віки
у творах навіть найвідвертіших антихристиян (Цельс, Порфирій, Гієрокл, Флавій
Клавдій Юліан, автори Талмуду та ін.) Ісус, при всій ворожості до його особи,
фігурує передусім як історична постать, з якою пов’язується виникнення
християнства. Про це йде мова в окремому параграфі цієї книги.
Споглядаючи постать Ісуса, водночас ми маємо проводити чітку межу між
людиною Ісусом (Ісусом Галілеянином чи Ісусом з Назарету), факт існування
якої є незаперечним, й Ісусом Євангелій, Ісусом як культовим божеством, в
образі якого навіть на сторінках канонічних синоптичних Євангелій (Матвій,
Марк, Лука) усе ж легко розгледіти риси, хоча й певною мірою заміфологізовані,
але такі, що належать якійсь одній конкретній людині.
На підставі текстів про Ісуса з Назарету Цельса й Талмуду, достовірність
яких не викликає сумніву, можна припустити з великою долею ймовірності, що
Ісус, як майбутній провісник нового релігійного вчення, формувався в атмосфері
іудейської діаспори в Єгипті. Так, Цельс пише, що Ісус з Галілеї, ставши
дорослішим і “найнявшись із-за бідності поденником до Єгипту, набрався там
досвіду в деяких здібностях, якими славляться єгиптяни, повернувся назад
гордим за свої власні здібності і на цій основі проголосив себе богом” (Цит. за:
Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные
критики христианства. – М., 1990. – С. 274-275.
Тексти Талмуду пов’язують факт появи християнства також з діяльністю
Ісуса, який приніс своє вчення до Палестини з іудейської діаспори, зокрема з
Олександрії Єгипетської. У зв’язку з цим ми не поділяємо думки М.Кубланова,
який, опираючись на окремі висловлювання Ф.Енгельса, вважає, що у витоках
первісного християнства не можна віднайти “якийсь зовнішній першопоштовх”,
“одноактний вибух”, з якого воно почалося (Кубланов М.М. Возникновение
христианства. –М., 1974. – С.52).
Відзначимо, що це положення було надто популярним серед радянських
християнознавців, які, до того ж, не проводили чіткого розмежування між
раннім, первісним християнством і християнством часу вселенських соборів.
Але ж між цими етапами розвитку християнства все ж існують істотні
доктринальні розбіжності. “Навіть якщо відсікти євангельські міфи, – відзначає
той же М.Кубланов, – саме уявлення про християнство як твориво одиноко
піднесеної над своїм віком визначної особи, яка поза зв’язком з усім
багатоскладним сплетінням суспільних сил створює з власної духовної
“глибини” нову релігію, яка в готовому вигляді дається світові, є глибоко
помилковим, методологічно хибним”(Там само. – С.55). І все ж постання нової
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релігії перш за все пов’язане з діаспорним проповідником Ісусом, риси вчення
якого надто видимі через канонічні Євангелії і перші розділи книги Дій
апостолів.
З Євангелій Матвія, Марка і Луки, в яких знаходимо найбільше людських
рис Ісуса, бачимо, що останній був неординарною особою серед палестинських
іудеїв. Досконале знання ним іудейського Святого Письма, яке він коментував
поза контекстом традиційного іудаїзму, з одного боку, його ліберальне ставлення
до традиційної культово-обрядової сфери (храмова служба, субота, обрізання) –
з іншого, характеризували Ісуса Христа передусім як діаспорного іудея, відому
особу свого часу близькосхідної історії.
В контексті розмови про Ісуса Христа нехтування чи, справедливіше буде
навіть сказати, свідоме замовчування фактів про нього як історичну постать було
обумовлене наперед заданим тенденційним підходом не лише до вивчення
витоків християнства, а й до витоків релігії як певної ідеології взагалі, бо ж,
констатуючи історичність Ісуса, поруч даємо волю визнавати його її фундатором
і першим її провісником, що, з відомих причин, було недопустимим у контексті
радянського релігієзнавства.
На нашу думку, поштовхом до виникнення тих чи інших релігійних систем
служать конкретні постаті (пророки), уся діяльність яких детермінується сферою
духовно-божественного буття. У зносинах з нею останні отримують, внаслідок
екстатичного акту (одкровення) певний релігійний досвід, сакральне знання,
розуміння ідеї Бога. Цей досвід можна охарактеризувати як інтуїтивний, певною
мірою як переживання (духовне “бачення”), пов’язане з реальною присутністю
божественного поруч з людиною й одночасно в самій людині.
Ось як описують цей стан З.Міркіна і Г.Померанц у своїй книзі “Великі
релігії світу”. Під час екстатичної дії людина “неначе вистрибує з простору й
часу. Втрачає відчуття власного тіла і ... летить у небо, до свого бога. Потім вона
розповідає що бачила там. Вона це дійсно “бачила” (Миркина З., Померанц Г.
Великие религии мира. – М., 1995. – С.27). “Я знаю чоловіка в Христі, – описує
особисті переживання екстатичного стану апостол Павло, – що він … чи в тілі,
не знаю, чи без тіла, не знаю, знає Бог – був узятий до третього неба. І чоловіка
я знаю такого, ... що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не можна
людині їх висловити” (2 Кор. 12:2-4). Власне, подібний досвід прослідковується
у різних формах практично у всіх народів світу й у різні історико-часові епохи.
Втім, володіння останнім як актом “бачення” божественного ще не
охарактеризовує людину як пророка.
Так, скажімо між оракулами чи піфіями античного світу й іудейськими
старозавітними пророками чи християнськими апостолами існує суттєва різниця.
Зауважимо тут принагідно, що характерною рисою й обов’язком біблійних
пророків було саме говорити від імені Бога, а не передавати власні відчуття,
власний емоційно й психічно пережитий досвід(2). Особа пророка стоїть не
2

В Біблії “пророками” завжди називаються люди, яких Бог кликав із середовища Ізраїлю, щоб ті під його
натхненням звіщали народу його волю. Пророк, староєвр. ( איבנnâbîy') – áуквально “людина, яка перебуває в стані
натхнення, творчого піднесення”. Українське пророк походить від старослов’янського пророкъ, яке є калькою
грец. προφήτης (prŏphētēs) – 1) віщун; 2) тлумач оракула чи піфії, власне жрець, обов’язок якого зводився лише
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осторонь від сфери божественного буття, а безпосередньо й повсякчас перебуває
в ній на рівні власного духу, своєї свідомості. Пророк безпосередньо й
двосторонньо спілкується з Богом. Інакше кажучи, пророк є інструментом, через
який промовляє голос релігійного об’єкту. Саме він, маючи профетичний досвід,
потенційно мусить вважатися, якщо не головним (як Ісус чи Мухаммед), то
одним з фундаторів релігії (як апостол Павло чи Дж.Сміт).
“Я і Отець, – ми одне”, – проголошує Ісус. Його воля, його життя являє
одне ціле з життям і волею Бога. На підставі євангельських текстів видно, що
Ісус не має видінь; Бог не говорить з ним як з істотою, що стоїть осторонь його,
оскільки сам Бог перебуває внутрішньо у ньому. Ісус, переживаючи цю постійну
єдність, відтак проголошує лише те, що виходить з його духу, який один
говорить йому про Бога. То ж, перебуваючи в безпосередніх зносинах з останнім,
він саме на цій підставі називає себе сином Бога (Ренанъ Э. Жизнь Иисуса. – СПб,
1906. - С. 111).
У цьому контексті зазначимо, що характерну рису профетичного досвіду,
як то видно з ряду релігійних текстів, складає акт осяяння. Останній полягає в
тому, що людина, як їй здається, раптово, цілком несподівано для самої себе,
здавалося б, поза будь-якою причиною, усією своєю істотою починає відчувати
живу присутність якогось іншого буття, Абсолюту, Бога у собі.
Як відзначається у буддійських легендах, Гаутама-Будда сформував
основоположні принципи свого вчення після трьох років, проведених в роздумах
і щиросердечних муках, після років пошуку смислів і років самозречення. “І ось
якось сидячи зазвичай під деревом Бодхі (пізнання), піддаючись глибокому
самопізнанню, Гаутама миттєво “прозрів”. Він пізнав таємниці і внутрішні
причини колооберту життя, пізнав чотири священні істини” (Васильев Л.С.
История религий Востока. – М., 1983. – С.203). Увесь його внутрішній досвід
раптово, немов би зібрався воєдино і народив плід. Прийшло довгождане
“просвітління”, внаслідок якого Гаутама з надзвичайною ясністю враз побачив
усе своє життя і відчув загальний зв’язок між людьми, між людством і незримим
світом. Весь Всесвіт немов би панорамно був представлений перед його
поглядом. Ставши “Буддою”, він відтепер знає причини світобудови й
світоіснування. Відтепер він знає з ким потрібно боротися, щоб знаходити
рятунок від цього страшного світу, повного зла, несправедливості, плачу й
скорботи.
Аналізуючи життя й діяльність біблійних пророків, як про них можна
судити з Біблії, усі вони були божественними “обранцями”. У книзі пророка
Єремії знаходимо: “І прийшло мені слово Господнє, говорячи: “Ще поки тебе
сформував в утробі матерній, Я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра,
тебе посвятив, дав тебе за пророка народам” (Єр. 1: 4-5).
На свою обраність вказує й Мухаммед. Згідно з його біографією, через
декілька років після одруження з ним почалося діятися щось неординарне. Без
до записування незрозумілих звуків, які ті проказували в стані релігійного екстазу з тим, щоб опісля привести їх
до бодай якоїсь зрозумілої форми і змісту і в такий спосіб дати їм своє витлумачення; 3) натхнений оратор; 4)
поет. Пροφήτης під час перекладу іудейського Святого Письма на грецьку мову було визначене як смисловий
еквівалент староєвр. איבנ.
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будь-якої на те видимої причини його тіло починало тремтіти, неначе при
застуді, обличчя ставало блідим і вкривалося великими краплинами поту, а часом
відчувалися навіть судоми. При цьому, що характерно, він не втрачав свідомість.
Чи поєднувалися подібні явища зі слуховими або зоровими галюцинаціями –
невідомо, оскільки сам Мухаммед не любив торкатися цієї теми й забороняв
близьким розпитувати його про те, що з ним діється (Панова В., Вахтин Ю. Из
“Жизни Мухаммеда” // Наука и жизнь. - 1990. - №8. – С.134). Проте подібні
явища найбільш повно описують сам процес екстатичного акту, виходу
свідомості релігійної особи на інший план світоуяви. Принагідно згадаємо тут,
що дещо подібне коїлося, як про те можна судити з Євангелій, й з Ісусом
Христом (Лк. 9:29-35; 22:44).
Стан релігійного екстазу є для пророка тим каналом, який виводить його у
світ іншого буття (інобуття) і через який між ним і пророком встановлюється
прямий і безпосередній зв’язок, зв’язок під час якого, розкриваючи таємницю,
пророк отримує нові справжні смисли-керівництва.
Постає важливе питання: що являє собою той релігійний об’єкт, сфера
буття якого для людини постає як якесь інобуття і з яким приходить у контакт
релігійна особа? Зрозуміло, що його (об’єкт) можна витлумачувати як чисту
ілюзію чи фантазію. Проте подібна позиція аж ніяк не може вважатися нами
вірною, оскільки, як ми бачимо, екстатичний стан переживається (фізично й
психічно) і усвідомлюється людиною як конкретний вихід її за межі себе, тобто
як перехід до нової реальності, яка знімається у власній свідомості людини.
Звідси напрошується висновок, що реальність надприродного, яку
переживає релігійний індивід або існує лише на рівні його свідомості (у такому
разі вона є всього лише ілюзією, вигадуванням, галюцинацією, маревною ідеєю),
або ж реальність існує безпосередньо й об’єктивно, незалежно від самої людини.
Вона лише може у стані екстазу приходити в контакт з нею. Як бачимо, питання
надто складне і потребує окремого серйозного дослідження. Що можна
висловити у зв’язку з цим, то це те, що особистісне “я” людини певно що не
можна брати в окремій його, порівнюючи малоактивній частині раціональної
свідомості, – як зазначає С.Лур’є в передмові до російського видання праці
У.Джеймса “Багатоманіття релігійного досвіду”, – але в усій повноті його
свідомого й підсвідомого життя і якраз життєві приклади засновників і відомих
сподвижників релігій засвідчують це (Джеймс У. Многообразие религиозного
опыта. – М., 1993. – С.4).
Іншими словами, на підставі цих прикладів можна з певною долею
ймовірності наголосити, що так звана розумна, раціональна свідомість складає
певно що лише одну з форм пізнання світу. Напрошується заувага, що мусять
існувати й інші способи світосприйняття, які відокремлені від нашого
звичайного раціонального досвіду і які стоять на заваді розмірковувань про
релігійну особу, виходячи лише з позиції раціонального. У цьому світлі
онтологічне коло, сфера нашого емпіричного пізнання, з урахуванням
вищезазначеного, мусить бути значно розширена.
Зауважимо тут принагідно, що вже протягом приблизно чотирьох тисяч
років Східні релігії обстоювали так звані “карти внутрішнього простору” і
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розробляли засоби приведення людини в особливі стани свідомості, які є
надзвичайно далекими від стану буденної свідомості. Так, поняття “дхіана”,
“самадхі”, “фана”, “даат”, “турійа” та багато інших, які ми зустрічаємо в
буддизмі, раджа-йозі, суфізмі, кабалі, кундаліні-йозі, означають по суті один і
той самий стан свідомості. Цим станам у східних культурах надається величезної
цінності, їх зв’язують з такими ідеями як “порятунок”, “рятунок від страждань”,
“просвітління” тощо. Особа внаслідок цих методик звільняється від
“помилкового мислення” і споглядає те, що “виходить за межі її думок”, тобто
за вербальною реальністю. Під час тривалих медитації на об’єкті медитації (ними
можуть виступати, наприклад, у східних релігіях особливі малюнки-зображення
(мандали, янтри), а у інших можуть бути релігійні ідеї, одна з рис чи сама особа
Бога) наступає момент занурення в об’єкт медитації, злиття з ним.
Зауважимо, що Шрі Ауробіндо - засновник інтегральної йоги - якраз
обстоює ідею “безмовного розуму”. Його метод передбачає вивід людини на
рівень якоїсь “надсвідомості”. З його слів, лише тоді, “коли зупиняється машина
розуму, людина робить відкриття і передусім, вона усвідомлює, що якщо
здатність думати – це чудовий дар, то здатність не думати – дар набагато
більший. ... Першочерговим завданням йоги є навчитися вільно дихати й
зруйнувати оцю ментальну пелену, яка пропускає лише один вид вібрацій ... і
віднайти всередині себе інше “я”, яке неможливо оцінити на ментальному рівні”
(Сатрем. Шри Ауробиндо или Путешествие сознания.–Ленинград,1989.-С.4445).
Відтак, свідомість пророка, фундатора релігії частково чи повно починає
ототожнюватися зі світом інобуття, що перетворює його в уяві його ж
прихильників на унікальну особистість, винятковість якої виявляється у
володінні істиною і наявності безпосередніх стосунків з божественним світом,
що перетворює його на лідера, сильну й вольову особистість, посланця й
провісника божественних істин.
Зазначимо, що подібні екстатичні явища, як явища психічні, можна
витлумачувати і як психічну патологію. Власне це й здійснювалося
марксистською наукою, яка висновувала, що будь-яке релігійне почуття виникає
із психічно-патологічного стану і є симптомом ненормальної психіки, оскільки
зовні вони виглядають як симптоми божевілля (3) (Див.: Медведев Н.В. Наука и
религия о психических явлениях. – М., 1955; Портнов А.А., Шахнович М.И.
Психозы и религия. – М. 1967). Справді, текстологічний аналіз релігійних текстів
іудаїзму, християнства, ісламу доводить, що їхні засновники якщо й не
страждали різними нервовими й психічними захворюваннями, то принаймні
були частково схильними до них. Скажімо, рідні й близькі Ісуса Христа, слухачі
його проповідей вважали його за божевільного (Мк 3:21; Ів 10:20). Втім, заувага
на подібну ненормальність мусить робитися нами дуже й дуже обережно,
3

А оскільки марксистська психологія являла собою, як вважалося за радянської доби, “новий історичний етап,
що уособлював початок справді наукової (на противагу, зрозуміло, західній, як ненауковій – авт.), послідовно
матеріалістичної психології, то головна її функція в суспільстві зводилася до ідеологічної, до служіння класовим
інтересам” (А.Леонтьєв). Це є справедливим й дорадянської психотерапії, функція якої була швидше не
лікувальною, а каральною. Відтак, таке ідейно й соціально вороже явище як релігія в контексті радянської
психології й психіатрії знаходило своє відповідне витлумачення.

13

оскільки цінність чи безцінність тих чи інших переживань релігійної особи (а в
контексті нашого тексту – релігійного фундатора) може бути усвідомлена лише
шляхом безпосереднього використання щодо них оціночних критеріїв, які
базуються, по-перше, на нашій власній інтуїції, а, по-друге, на здобутих досвідом
знаннях про ставлення цих переконань до наших моральних потреб і до всього
того, що ми називаємо істиною (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта.
– С. 24).
У.Джеймс зазначає, що згідно з постулатом психології, не існує жодного
стану свідомості, який би визначався як нормальний, а чи ж ненормальний,
патологічний (Там само. – С.21). Про це читаємо й у спеціальній медичній
літературі радянського часу. “Норма є найважливішою категорією медицини і,
зокрема, психіатрії. В філософсько-методологічному плані спостерігається
обмеженість існуючих визначень цього поняття” (Слободяник А.П.
Психотерапия, внушение, гипноз. - К., 1977. – С. 309). Це зумовлюється тим, що
будь-який наперед визначений критерій “нормальності” чи “норми” буде лише
суб’єктивним, оскільки “норма” встановлюється згідно з “нормою” окремих
суб’єктів. Так, одні виходять лише з кількісних, середньостатистичних критеріїв
у визначенні норми. Наприклад, В.Парін і Є.Бабський вважають, що середня
норма – це поняття абстрактне, яке не має фізіологічного смислу. Другі,
акцентуючи увагу на індивідуальних особливостях того чи іншого організму,
враховують лише “біохімічну норму” та її варіації. Треті ж обстоюють думку, що
будь-яка норма має лише відносний характер, іншими словами, що кожен
керується своєю власною нормою. Як зазначає О.Слободяник щодо останнього,
“це міркування також не позбавлене підстав” (Там само. – С.309).
Так, керуючись якоюсь наперед встановленою кимось “нормою”, яка буде,
як ми вже зазначили, кожного разу “суб’єктивною нормою”, і виходячи тут
поруч з того, що загалом в медицині фундаментальні поняття, в тому числі й саме
поняття “хвороба” і відповідно й “норма” як категорія, “не піддаються
безспірним визначенням”, то в розряд психічно ненормальних ми ризикуємо
автоматично поставити усіх тих, хто, відповідно, не підпадає під наш стандарт
“нормальності” (Дильман В.М. Четыре модели медицины. – Ленинград, 1987. –
С.13). Тут передусім треба мати на оці всіх загально визнаних геніальних осіб,
творчість яких пов’язана з неординарним, а в контексті психіатрії й психології
подекуди “ненормальним”, стилем мислення, проте які, як уособлення
найвищого ступеня творчої й інтелектуальної обдарованості, надали цивілізації
свої, якісно нові й унікальні творіння, відкрили до цього незнані шляхи творчості
(Гениальность//Советский Энциклопедический Словарь. – М., 1982. – С. 291).
Що стосується екстатичних актів як релігійних переживань, то, безумовно,
що релігійний екстаз є все ж певною фазою психічної, як прийнято вважати,
ненормальності, патології у світлі раціонального. Однак, як зауважує той же
самий У.Джеймс, “саме на кордоні безумства, хвороби, душевної
неврівноваженості ... існують відомі особливості і нахили, які, у зв’язку з вищим
ступенем інтелектуальної обдарованості, дають підставу припустити, що саме ця
особа і саме в такому психічно-хворобливому стані здійснить вплив на своїх
сучасників, а ніж у тому випадку, коли б її душевний стан був наближений до
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норми” (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. – С. 120).
Іншими словами, проблема творчої й інтелектуальної геніальності як
неординарності мусить розглядатися й оцінюватися нами завжди лише через
призму якісних оцінок, тобто практичного впровадження здобутих генієм чи
релігійною особою ідей на суспільно-цивілізаційному тлі, впливу цих ідей на
людину, її свідомість. Констатуватися ж як ненормальність (чи бодай
засуджуватися) може лише в ключі конкретної соціальної агресивності цих ідей
(загроза на життя чи здоров’я людини, статеве розбещення тощо), яку умовно
слід швидше назвати, з огляду на соціальне, “деструктивною психічною
патологією” (на відміну від звичайної “психічної патології”, яка застосовується
в психології й психіатрії і до окремих геніально обдарованих індивідів, в тому
числі й до окремих релігійних осіб). Відтак, будь-яка психічна неординарність
мусить розглядатися в зв’язку з сукупністю суспільних відносин – моральних,
юридичних, правових, культурних, соціальних і релігійних.
Так, зокрема, всі фундатори світових релігій і їх окремих напрямків
(Мойсей, Гаутама-Будда, Христос, апостол Павло, Мухаммед, Дж.Сміт, О.Уайт
та ін.) неодмінно мусять визнаватися нами як особи геніальні, оскільки
проголошувані ними ідеї (незважаючи на те, що останні були отримані ними, як
вони на тому наголошували, під час екстатичного акту, що може розцінюватися
як стан психічної патології) і започатковані ними вчення (а це – іудаїзм, буддизм,
християнство, іслам, а в межах християнства, скажімо, мормонство чи адвентизм
сьомого дня) помітно впливали й продовжують впливати на моральний стан
людини, моралізують і коригують соціальні відносини.
Неординарність, феноменальність і геніальність фундаторів релігійних
систем спричинює з часом їхню сакралізацію. Подібна тенденція не обминула у
свій час навіть Піфагора і Платона, яким людська маса, визнаючи наявність у них
якихось можливостей контактувати з надприродним, “бачити” його,
приписувала їм божественне походження, сакралізувала їх. Так, кінцевою
позицією процесу сакралізації особи, його метою, неодмінно є етап перетворення
її на культове божество, перенесення, переставляння її з земного в ранг
небожителя, духовної істоти. Подібне можна побачити на прикладі буддизму
(культ поклоніння Будді як антропоморфному символу чи ідеалу досконалості
людини), християнства (культ Ісуса Христа як Бога), зороастризму (культ
Заратустри чи Зардушта)та ін.
Отже, підсумовуючи усе вище сказане зробимо висновок, що справжнім
творцем релігії (маємо тут на увазі саме виникнення, постання у суспільстві тієї
чи іншої релігії і то й діяльності його на початковій фазі її існування) неодмінно
мусить завжди виступати не якась абстрактна сукупність індивідів, тобто
суспільство загалом, як про те висновувалося з марксистської (а пізніше й
радянської) концепції витоків релігії, а саме якийсь конкретний індивід,
релігійна особа (чи особи). Інакше кажучи, повсякчас першопоштовхом,
першодвигуном до постання релігії є окрема особистість, яка єдина творить,
формує головні чи основоположні віроповчальні принципи нової релігійної
системи. Це є, зрозуміло, справедливим щодо так званих цивілізованих чи
світових релігій. Поруч з цим ця визначена нами схема чи механіка постання
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релігій мусить неодмінно застосовуватися й так само до архаїчних релігій,
незважаючи на те, що ми на практиці, внаслідок певних причин, не володіємо
якимсь документальним фактажем чи письмовим викладом їхніх віровчень.
Релігії першочергово постають як плід творчої діяльності окремої особи, а не
суспільства. Фундатором й ідеологом релігії є завжди якийсь конкретний,
неординарний релігійний індивід.
Але тут певне правим є В.Г.Плеханов, який наголошував на тому, що
діяльність тієї чи іншої видатної особи слід розглядати в контексті історичного
розвитку. Якщо богослови пояснюють її появу як Божу визначеність, обрання
Богом таких осіб-служителів, які діють на визволення несправедливо
пригнічених народів (скажімо, Мойсей – визволитель єврейського народу), то
В.Г. Плеханов наголошує на з’яві породженої суспільним життям потреби в
такому явищі як “сильна людина”, “видатна людина”. Явище значимої особи слід
розглядати в поєднанні потреби-необхідності її і водночас енергійності її як
діяча. Події робляться самі собою, а вже певна особа має зреалізувати те, що
підготовлено ними. Відтак будь-яка історична подія є водночас і
“забезпеченням” комусь уже дозрілих плодів передуючого розвитку і однією із
ланок того ж ланцюгу подій, що готує плоди майбутнього. З’явлена на хвилях
потоку подій людина може неочікуваним і раптовим рішенням своєї волі ввести
в потік подій якийсь новий струмінь-напрямок розвитку, здатний значно змінити
їх хід.
Тут все залежить від того, чи складає власна діяльність означеної особи
необхідну ланку в ланцюгу необхідних подій. Якщо так, то тим менше у неї буде
хитань і тим рішуче вона діятиме. І в цьому немає чогось дивного: коли ми
говоримо, що певна особа вважає свою діяльність необхідною ланкою в ланцюгу
необхідних подій, то це означає, що, до речі, відсутність у неї свободи волі
рівнозначне для неї цілковитій нездатності до бездіяльності і що воно, ця
відсутність свободи волі, відображається в її свідомості у вигляді неможливості
чинити якось по-іншому від того, як вона діє. Це є саме той психологічний
настрій, який може бути виражений знаменитими словами Лютера: “На цьому я
стою і не можу інакше”. Завдяки такому настрою люди виявляють свою
найбільшу енергійність, здійснюють найбільш вражаючі подвиги (Див.:
Плеханов В. Г. К вопросу о роли личности в истории // Избранные философские
произведения. –Т.2. – М., 1956. - С. 302).
Особи завдяки таким особливостям свого характеру можуть впливати на
долю суспільства. Інколи вплив їх буває навіть надто значним. Але як сама
можливість подібного впливу, так і розміри його визначаються організацією
суспільства, співвідношенням його різних суспільних сил. Характер особистості
є “фактором історичного розвитку лише там, лиш тоді і лиш остільки, де, коли і
поскільки їй дозволяють це суспільні відносини, в яких вона живе” (Там само. –
С. 322).
Водночас слід зауважити, що розмір особистого впливу певної людини
залежать також від її таланту як особистості. Це - так. Але ж варто враховувати і
те, що конкретна людина може проявити свої таланти тільки тоді, коли вона
займе необхідне для цього становище (положення) в суспільстві. Вплив цей
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визначається водночас внутрішнім устроєм наявного суспільства і його
ставленням до інших суспільств.
Індивідуальні особливості особистості роблять її більше чи менше
придатною для задоволення тих суспільних потреб, які виростають на основі
певних суспільних відносин або ж для протидії їм.
Впливові особи завдяки особливостям свого розуму і характеру можуть
змінити індивідуальну фізіономію подій і деякі часткові їх наслідки, але вони не
можуть змінити їх загальне спрямування, яке визначаєтьс іншими силами.
“Щоб людина, яка наділена талантом певного роду, набула завдяки йому
великого впливу на хід подій, потрібна наявність двох умов. По-перше, її талант
має зробити її більше від інших відповідною суспільним потребам даної епохи….
По-друге, наявний суспільний устрій не повинен перекривати дорогу
особистості, яка має цю особливість, потрібну і корисну саме в цей час” (Там
само. - С. 327).
В.Г.Плеханов наголошує на тому, що таланти з’являються всюди і завжди,
де і коли існують для їх з’яви суспільні умови, сприятливі для їх розвитку. Це
означає, що будь-який талант, який проявився в дійсності, тобто будь-який
талант, який став суспільною силою, є плодом суспільних відносин,
відображенням загального ходу соціально-політичного і духовного рпозвитку.
Якщо це так, то зрозуміло, чому талановиті люди можуть змінювати лише
індивідуальну фізіономію, а не загальний напрямок подій. Вони самі існують
тільки завдяки такому напрямку; якби не він, то вони ніколи б не з’явилися.
Навколо геніальної людини, як правило, виникає ціла школа, при цьому її учні
прагнуть засвоїти навіть незначні, дріб’язкові прийоми її діяння і мислення.
Відтак, індивідуальні особливості керівних людей визначають собою
індивідуальну фізіономію історичних подій, відіграють певну роль в процесі
розвитку цих подій, хоч напрямок їх визначається зрештою так званими
загальними причинами. Але при цьому випадкові явища і особисті особливості
знаменитих людей стають непомірно помітнішими, ніж глибоко залеглі загальні
причини. “Велика людина велика не тим, що її особисті особливості формують
індивідуальну фізіономію великих історичних подій, - слушно наголошує
В.Г.Плеханов, - а тим, що у неї є особливості, які роблять її найбільш здатною
для служіння великим суспільним потребам свого часу, що виникли під впливом
загальних і особливих причин” (Там само. – С. 333). Велика людига є саме
починателем, тому що вона бачить далі інших і хоче сильніше інших. Вона
вирішує наукові завдання, поставлені на чергу передуючим ходом розумового
розвитку суспільства; вона виявляє нові суспільні потреби, породжені
передуючим розвитком суспільних відносин; вона бере на себе почин
задоволення цих потреб… Її діяльність є свідомим і вільним вираженням цього
необхідного і несвідомого природного ходу речей. В цьому – все її значення, в
цьому – вся її сила. Але це - колосальне значення, це є страшна сила.
При цьому наголосимо на тому, що жодна велика людина не може
нав’язати суспільству такі відносини, які уже не відповідають стану цих сил або
ж ще не відповідають йому. В цьому розумінні вона, дійсно не може творити
історію, і в цьому випадку вона даремно стала б переставляти свій годинник, бо
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ж аж ніяк не прискорила б течію часу і не повернула б її назад. Якщо я знаю, в
який бік змінюються суспільні відносини…, то я знаю також, в якому напрямку
зміниться і суспільна психіка; відтак, я маю можливість впливати на неї.
Впливати на соціальну психіку - означає впливати на історичні події. Отже, в
певному розумінні я все-таки можу робити історію, і мені немає потреби чекати,
допоки вона “зробиться сама” (Там само. – С. 334).
Понятття велика людина є поняттям відносним. В моральному розумінні
великим є кожний, хто, відповідно до євангельського вислову, “полагает душу
свою за други своя”.
Вище ми наголосили на ролі особи в процесах релігієтворення, зокрема на
ролі Будди у постанні такої світової релігії як буддизм, Ісуса Христа у постанні
християнства і Магомеда (Мухаммеда) у постанні ісламу. Проте лише цим роль
особи в релігійному житті не обмежується. Релігійне життя – надто
структурована сфера і особа може виявити себе в кожній з його складових. Ми
можемо говорити про роль особи у творенні певних течій чи конфесійних
різновидів світових релігій, у формуванні й утвердженні їх організаційних виявів
– Церков чи Об’єднань, у формуванні і розвитку богословської концепції тієї чи
іншої конфесії, навіть в діяльності окремої конфесійної громади-парафії.
Нині у світі існує біля трьох тисяч різних конфесій. Одні з них є
відгалуженням від світових релігій, їхнім конфесійним різновидом, інші ж
існують із своїм специфічним віровченням як самостійні інституції. Інколи
навіть тяжко визначитися в тому, чи якась конфесія є самостійним релігійним
утворенням, а чи ж відгалуженням від якихось відомих релігій. Наприклад,
дискутується питання належності Церкви мормонів до християнства, хоч самі
вони розглядають себе як один із найбільш істинних виявів саме цієї світової
релігійної течії. Навіть назва їх конфесії повно звучить так – “Церква Ісуса
Христа Святих останніх днів”. Православні чи католики, які прагнуть лише за
собою закріпити християнськість, навіть у назвах своїх конфесій засвідчують
співвідносність з іншими християнськими течіями, а не свою релігійну
належність – віросповідну правильність чи вселенськість.
Кожний із існуючих нині у світі конфесійних виявів різних релігій у своїх
витоках мав особу-засновника. Так, у витоків лютеранства стояв Мартин Лютер,
а кальвінізму - Жан Кальвін. Адвентизм сформувала Олена Уайт, а єговізм –
Шарль Руссель. Засновником Товариства свідомості Крішна був Прабхупада, а
РУНВіри – Лев Силенко. Церкву Єднання заснував преподобний Сан Мьон Мун,
а Останнього Завіту – Вісаріон (Сергій Тороп). Велике Біле Братство з’явилося
завдяки діяльності Ю.Кривоногова і М.Цвигун, яка зрештою проголосила себе
Богом Живим Марією Деві Христос. Цей перелік можна було б продовжувати
ще іменуванням з’яви багатьох наявних нині у світі або ж уже зниклих релігійних
відгалужень. Для прикладу ролі особи в конфесієтворенні зупинимося лише на
одній постаті – Джозефі Сміті.
“Хто з мешканців Америки ХІХ століття виявив в її історії найбільший
вплив на долю співвітчизників?”. Нічого дивного не буде в тому, якщо
відповіддю на це питання прозвучить: “Джозеф Сміт, мормонський пророк”. Так
оцінив його значимість мер Бостона Джозайя Куінсі. Саме Дж. Сміт заснував
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Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів, яка витримала перевірку часом і стала
однією із найбільш впливових в Америці.
Дж. Сміт народився в 1805 році у багатодітній сім’ї збіднілих
американських фермерів, одержав формальну освіту, але, як твердять
послідовники конфесії, був нібито обраний Богом стати Пророком, щоб
допомогти йому у відновленні істинної Євангелії Ісуса Христа. Постійне
вивчення Біблії формувало у Джозефа глибоку релігійну віру, а протистояння
різним християнським віровизнанням спричинило початкову його конфесійну
невизначеність, яка, зрештою, переросла в пошук однієї, саме істинної віри. Як
наголошував сам Дж.Сміт, “видіння-зустрічі з ангелом Моронієм засвідчили, що
Бог призначив мені роботу, і що ім’я моє матиме добру і погану славу серед усіх
народів, колін і язиків”. Богом нібито було визначено Дж.Сміту відзнайти золоті
пластини з текстом Книги Мормона, що вміщує у собі повноту вічного Євангелія
у тому вигляді, який Спаситель дав давнім жителям Американського
континенту.
Через Івана Хрестителя Дж.Сміт одержав владу Ааронового священства.
“Переживши щасливий час, коли ми свідчили і відчувавли силу і благословення
Святого Духа, які були даровані нам завдяки благодаті Бога, ми розійшлися,
радісно усвідомлюючи те, що ми тепер члени Церкви Ісуса Христа, Богом
визнані, організовані за його заповідями й одкровеннями, які він дав нам у ці
останні дні, і у відповідності до того порядку у Церкві, який описано в Новому
Завіті” (Свідчення Пророка Джозефа Сміта. - 1997.- С.26).
Саме з 1839 року, часу оселення послідовників Сміта в місті Нову,
розпочалося змужніння спільноти мормонів і становлення їх як Церкви Ісуса
Хоистав Святих останніх днів. Дж. Смітом були оприлюднені ті теологічні й
обрядові принципи, які стали основою своєрідності та унікальності мормонізму
як нової християнської конфесії.
Дж. Сміт мав багато одкровень, дев’яносто з яких вміщено в його книзі
“Вчення і Заповіти”. Серед них є одкровення з організації нової Церкви,
заснування в Америці Нового Єрусалиму – міста Сіону. Протягом свого
короткого життя Сміт керував Церквою, як він наголошував, завдяки допомозі
божественного одкровення, одержуваного ним під час постійних молитовних
звернень до Всевишнього.
Відносна безпека в Нову дала можливість Дж. Сміту активізувати
місіонерську діяльність Церкви, звернути увагу на організацію громад. Церквою
відтоді стали керувати 12 апостолів начолі з Першим Президентом.
Пророк був надто енергійною, працьовитою, цілеспрямованою, вишуканої
поведінки людиною. Завжди веселий і оптимістично налаштований, відданий
друг, турботливий товариш, непримиренна до несправедливості людина – таким
знали Сміта його сучасники. “Я відчуваю, що зобов’язаний бути другом всім,
незалежно від того, справедливими чи не такими вони є, – наголошував Пророк.
- Всі вони мають часточку мого співчуття і жалості. Любов - це головна риса
Божества. Вона має виявлятися тими, хто прагне стати синами і дочками Бога.
Людина, яку сповнює любов Бога, незадовільниться благословеннями лише для
своєї сім’ї, а має думати про весь світ, бажаючи благословити кожну людську
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сім’ю”, - наголошував Дж. Сміт. Всі, хто знав особисте життя Пророка, його
відносини з близькими і друзями, сприймали це як найбільше засвідчення його
божественної місії.
Головне, що характеризувало Дж.Сміта, то це його висока духовність.
Його вчення вміщене на тисячах сторінок друкованих писань, історій,
щоденників, листів та книг. Написане і сказане ним не легко подеколи
узгоджується із вченням традиційних християнських конфесій. Пророк сам
зазначав, що “все Господнє має глибоку важливість; лише час, лише досвід, лише
ретельні й урочисті роздуми допоможуть пізнати його”. Своє вчення Дж Сміт
розглядав як той грунт, який “революціонізує весь світ”. Вся його діяльність
перейнята відчуттям свого високого покликання, переконанням у вселенському
значенні нового одкровення. Його турбувало те, що багато було таких, хто не
вірив йому. Коли пластини з “Книгою Мормона” були підтверджені свідками,
Джозеф з радістю сказав своїй мамі: “Тепер нарешті вони переконалися, що я
нітрохи їх не обманював!”. Доктор філософії з Нотрдамського університету
Натан Хетч, оцінюючи інтимність відносин Дж. Сміта із Батьком Небесним,
слушно зауважив: “Як історик, я вважаю, що не можна із всією достовірністю
твердити, чи мав контакти з Богом Джозеф Сміт, а чи ж ні. Але для мене
безсумнівним є те, що сам він був переконаний в цьому”.
Американські вчені нині уважно вивчають феномен свого Пророка. Один
із них, Гарольд Блум, приходить до висновку: “Сміт був справжнім релігійним
генієм, унікальним в нашій американській історії… Пропорційно його
значимості і складності залишається він найменш вивченою особистістю нашої
національної саги”.
Досить об’єктивну оцінку постаті Джозефа Сміта дав російський
мормонознавець Сергій Антоненко. “Слід визнати, - пише він, - що Джозеф Сміт
далекий
від “класичного образу” релігійного лідера, який захоплює всім
своїм фанатизмом і неприйняттям світу, який нібито “в гріхах лежить”. Згідно з
багатьма свідченнями, Джозеф був людиною, схильною до несуєтних
розмірковувань і містичного споглядання, мав смак до відлюдності і молитви
переважно десь на лоні природи. Водночас він з великим ентузіазмом брався за
громадські і господарські справи… Атмосфера, яку він навколо себе створював,
певно дійсно переконувала людей в тому, що Джозефа торкнулася Божа
благодать. Особисте життя пророка більше, ніж його громадська робота,
свідчило про його божественне призначення (Антоненко С.Г. Мормоны в Росии:
путь длиной в столетие. – М., 2007. - С. 37-38).
Ідеологи мормонізму вважають, що саме Дж. Сміт як Пророк своєю
діяльністю заклав той фундамент Церкви ІХСОД, про який Ісус Христос сказав
апостолу Петру: “На скелі оцій побудую я церкву свою – і сили адові не
передможуть її” (Мт 16:18).
Дж. Сміт проржив складне життя, передаючи відновлене вчення Євангелії
в новий час. За рік перед смертю він сказав своїм апостолам: “Якби я не був
зайнятий цією роботою і не був покликаний Богом, я б відступив. Але я не можу
відступити, оскільки не маю сумнівів щодо істини” (Історія Церкви. - 5:36). Дж.
Сміт став жертвою тих, хто не зрозумів саме цю істину (Див.: Колодний А.М.,
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Филипович Л.О. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в історії і сьогоденні.
– К., 2017).
Окремою сторінкою ролі особи в релігійному житті є діяльність декого із
того чи іншого конфесійного середовища у зміцненні його організаційної
структури, формуванні його інституцій. Це можна засвідчити прикладом
діяльності на ниві українського православ’я митрополита Петра Могили.
Могила очолив Православ’я України у ХVІІ столітті за надто складних
умов у церковно-релігійному житті українців. Одержавши по суті не Церкву, а
руїну, митрополит за якихось 10 років зробив для неї так багато, що Українське
Православ’я, будучи автономією у структурі Константинопольського
Патріархату, по суті стало функціонувати вже як автокефальне утворення. На
нашу думку, це йому вдалося зробити насамперед тому, що Петро Могила був
більше державним, ніж релігійним діячем. У своїх національно-церковних
діяннях митрополит уміло оцінював наявні на українських теренах обставини.
Так, він чітко усвідомлював те, що саме із-за відсутності в українців власної
державної самостійної інституції національним репрезентом їм може і має стати
саме Церква. Митрополит бачив, що у своєму протистоянні Москві, Туреччині і
Швеції польські владні структури змушені будуть шукати прихильності з боку
своїх українських підданих, а відтак вважатимуть за можливе, навіть політично
необхідне, йти на певний компроміс з ними. Саме тому Петро Могила
підтримував висунуту уніатським митрополитом В.Рутським ідею “нової унії”,
утворення в Україні на основі поєднання її Церков Київського Патріархату.
Митрополит бачив, що це дасть можливість об’єднати Україну, утворити на її
теренах таку надбудовну інституцію, яка, за умов відсутності у неї своєї власної
держави, стане її своєрідним суспільним репрезентом.
Через низький рівень організації в країні освіти і науки помітним був
занепад у народі побожної релігійності. За таких обставин митрополит визначив
як одне з першочергових своїх завдань підготовку священницьких кадрів. В
організацію різного виду шкіл він вкладає власні кошти. Функцію освіти владика
здійснює на основі вищих зразків західноєвропейських шкіл, хоч при цьому йому
й вдалося долати спротив так званих борців за чистоту православ’я. Основними
принципами освітянських нововведень митрополита були: не ненавидь сліпо
свого супротивника у віросповіданні; вмій вчитися у нього методам і формам
церковної діяльності; використовуй чуже так, щоб не втратити, а навпаки –
утвердити своє.
У своїх прагненнях підвищити функціональність Церкви Могила
орієнтувався на зразки організації церковного життя католиків. Тому особливу
увагу він надавав налагодженню дисципліни в церкві, наближенню освітнього
рівня її духовенства до католицького так, щоб “їй з сього боку нічого не
бракувало і католик не мав підстав величатися-кичитися перед нею”.
Митрополита
часто
звинувачували
у
порушенні
принципу
соборноправності (оскільки він зменшив вплив церковних братств і свою владу
в Церкві одержав з рук польського короля), в диктаторстві і авторитаризмі
(оскільки він зосередив у своїх руках функцію керівника Церкви, найбільш
впливового Києво-Печерського монастиря і Київського братства). Але то був
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такий час. Стан справ у Церкві і в країні вимагав сильної і рішучої руки в
керівництві. Петро Могила дійсно обстоював абсолютну, авторитарну владу
митрополита та єпископів і дещо неприязно ставився до претензій парафіяльних
братств вершити церковні справи, нехтуючи при цьому визначальною роллю
кліру в організації життя церковних структур. Позиція Петра Могили була
вмотивована й тим, що братства не сприймали необхідності докорінних змін в
організації та змісті підготовки кадрів служителів культу. Саме рішучість дій
Могили в здобутті Київської кафедри, у передачі Святої Софії Київської
православним, у побудові нових храмових споруд, в упорядкуванні обрядовоцерковної сфери, в підготовці світських та священицьких кадрів, у налагодженні
дисципліни серед кліру, у перетворенні здобутків київської богословської школи
– підготовленого нею Катехізису у всеправославний віроповчальний документ
призвело до того, що широкий загал православних вірян не лише сприйняв
Могилу, а й визнав його значущість для Церкви. Авторитет митрополита був
загальновизнаним. Його знали, йому вірили, йому довіряли, але його й боялися.
Цей авторитет був зумовлений не лише твердістю характеру владики, його
організаторською вдачею, а й високою особистою освіченістю (Паризька
Сорбона), роллю промотора в різноманітній богословській сфері.
Започаткований митрополитом рух до “нової унії” міг би привести до
утворення в Україні єдиної християнської церкви із своїм патріархом як гідним
представником країни, але цей рух був перерваний за загадкових обставин
смертю п’ятидесятилітнього владики. Про адресу спричинників такого
життєвого кінця Петра Могили можна лише догадуватися. Добре розуміючи
підступну політику Московії щодо України, митрополит всіляко дистанціював
свою Церкву від Московського Патріархату. Коли брат Йова Борецького
натякнув одного разу митрополиту на можливість поєднання із Московською
Церквою, то Могила відповів, що “за це належало б посадити його на палю”
(Див.: Феномен Петра Могили: біографія, діяльність, позиція. За ред.
А.Колодного і В.Климова. -К., 1996).
Ще Лазар Баранович ставив питання: чи прийде до України новий Петро
Могила? Певно, що кожний із владик трьох з нині діючих в Україні
Православних Церков – Київського Патріархату, Московського Патріархату,
Автокефальної Церкви – хотів би уподобитися славному митрополиту і відіграти
в історії Українського Православ’я таку ж роль, яка випала йому. Проте від
бажання до дійсності часто далека відстань і не кожний із нині наявних
предстоятелів названих вище Церков має для того вдачу і можливість. Хіба що
слід визнати те, що в збереженні українськості Православ’я нашої країни помітну
роль зіграв глава Церкви Київського Патріархату Філарет. За митрополитами
Володимиром (Сабоданом) і Мефодієм (Кудряковим) тягнеться деструктив у цій
сфері релігійного життя.
Особлива роль у збереженні Української Греко-Католицької Церкви
належить митрополиту Йосифу Сліпому. Здавалося, що після фактичного
знищення її на українських теренах комуністичною владою разом із
Московським Патріархатом, перебиранням на себе керівництва її діаспорними
об’єднаннями Східною конгрегацією Римсько-Католицької Церкви і
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насадженням і всіх її єпархіях вірних їй єпископів-римчуків, ця Церква йде до
свого кінця. Тим бфільше, що у згаданій Конгрегації ніяк не розуміли того, як це
на українських теренах можуть існувати дві католицькі Церкви – римокатолицька і греко-католицька.
І тут дещо неочікувано приїздить до Риму в’язень комуністичних
ГУЛАГів, глава українських греко-католиків владика Йосиф. Мало того, що він
заявляє про наявність в українців своєї особливої Церкви-держави, а до того ще
й порушує на ІІ Ватиканському соборі схвалене оплесками його учасників
питання надання УГКЦ статусу Патріархату. Митрополит Йосиф вважав, що
створення Українського Патріархату поверне Українській Церкві її давню
провідну роль на Сході Європи. Такий патріарх стане наступником давніх прав і
судовласті київських митрополитів, а вслід за тим матиме право поширювати
ідею церковного єднання не тільки українських греко-католиків, де б вони не
проживали, а й українських християнських Церков. Окремий Український
Патріархат раз і назавжди відгородить нашу Церкву від Москви і її претензій
навертати нас на своє, московське “благочестя” - православіє, цареславіє,
сталінославіє і перешекодить московським претензіям тримати нас у своїй орбіті
так званого “Третього Риму” чи “русского мира”.
Створення-заіснування Українського Патріархату хоч покищо тільки на
чужині, на думку митрополита, причиниться до уніфікації, тобто поєднання в
одно всіх наших митрополій та апостольських екзархатів на чужині під проводом
одного пастиря - Українського Патріарха. Це призведе до закріплення однієї
судовласті і дисципліни всередині нашої Церкви, приведе до обрядової і мовної
одноманітності в різних дієцезіях і країнах, зцементує в одно нашу ієрархію і
мирян.
Завдяки стійкості Патріарха Йосифа в обороні прав УГКЦ і незважаючи на
різні перешкоди як з боку Римської курії, так і деяких владик самої ГрекоКатолицької Церкви, було збережено синодальний устрій Церкви, архітектором
якого постав саме Ісповідник Віри.
Ось як оцінили роль митрополита австралійські греко-католики. Завдяки
Йосифу Сліпому, наголошують вони, “наша Церква відзискала свою гідність. Бо
ж у неї є Батько! І вона підняла чоло й стала домагатись своїх історичних прав! І
наче старозавітний Мойсей перед фараоном, так і батько нашої Церкви-сироти
стукнув своїм патріаршим посохом об мармурову долівку Римської курії і
заявив: “Відпустіть мій нарід до самостійного церковного життя! Верніть нам
наші права і привілеї, визначені Берестейськими Артикулами, бо не раби ми, не
підлітки, але дозрілий нарід зі славним минулим, з тисячолітніми
християнськими традиціями і світлим майбутнім! Не ласки хочемо, а повернення
належної нам спадщини дідів і прадідів наших, повернення нам наших давніх
прав і привілеїв!”
Найперша заслуга й велика справа Патріарха Йосифа – це зміцнення віри
у власні сили й правду та заклики: “Народе, збудись! Будьмо собою! Великого
бажайте!”, а це виведе нашу Церкву із галицького закутку на світову арену.
Домагаючись права УГКЦ на патріарший статус і одержавши протидію цьому з
боку Ватиканської курії і особисто антиукраїнця папи Павла VІ, владика заявив
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йому, що “ми не для того стали католиками, щоб перестати бути українцями«.
При цьому він зауважив, що якщо Ви не вдовільнити це наше бажання, то прийде
після Вас той, хто зробить це. Правда, як бачимо, історія продовжується в тому
ж дусі: всі нові папи також блокували на догоду Московсько-православному
імперіалісту одержання УГКЦ патріаршого статусу. То ж український народ і
його Церкви ніколи не були в шані ні в пап, ні у Ватиканській Курії.
Особлива сторінка теми параграфу – роль священика в релігійному житті.
Про роль священства наявна велика кількість праць. В українського народу особа
священика має своє окреме місце. Сліди його праці знаходимо майже на кожній
ділянці життя, на кожній сторінці нашої історії. Не інакше почуває себе
священик і в інших народів світу.
Згідно християнського віровчення Ісус Христос в Тілі-Церкві дав декому
у світі окрему владу і окремі обов’язки в особливий спосіб поєднані із його
найвищим священством. Тими властивостями і обов’язками наділені ті, хто їх
одержує, суттєво (і не лише степінно) відрізняється своїм священним служінням
від загального священства вірних. Ця окрема влада - це проповідь Євангелії,
провід в спільноті, відпускання гріхів, а головне – Євхаристійна Трапеза.
Історично маємо доволі доказів того, що апостоли і їх наступники
передавали свою владу в той спосіб, що вже за апостольських часів маємо три
ступені служіння в Христовій справі відкуплення: єпископське, священиче і
дияконське. Такий розподіл священичої Христової влади мусів відбуватися якщо
не за вказівками Христа перед вознесінням, то з певністю під проводом Святого
Духа. Апостоли з великою докладністю вмуровували основи під будову Божого
Царства, дотримуючись вказівок Учителя.
Англійський кардинал Гінен казав так: “Успіх тієї праці з Богом залежить
від священиків у парафії більше, ніж від когось іншого із Божого народу. Він,
цей успіх, залежить, зокрема, більше від священиків, ніж від єпископів. Дієцезія
може бути без єпископату. Заберіть священика і церква відчує брак. Він є
необхідний. Немає значення, хто він є чи звідки він, але в парафії мусить бути
священик, інакше парафія зрештою пропаде… Де Церкві бракує священиків, там
церква втрачає свою живучість”.
Не дивним відтак є те, що Отці Другого Ватиканського собору дали
окремий Декрет про священиків і для своїх священиків, які втілюють постанови
Собору в життя Церкви. Досі священик у поняттях загалу – то людина культу, то
людина, що стоїть при престолі. Декрет ухвалює глибше поняття священика: він
– другий Христос, священик з-поміж народу і для народу, що силою
рукоположення діє в заступництві Христа для Божого народу.
Відтак, говорячи про роль особи в релігійному часі і просторі, ми маємо
відрізняти її роль насамперед на різних рівнях конфесійного життя – як
релігієтворця певного релігійного вчення і форм його зовнішньо-практичних
виявів, як видатного і знаного менеджера певної конфесії, її спільнотноорганізуючого діяча, як творця вчення певної конфесії і її обрядовиявів, а то й
просто як організатора життя певної первинної конфесійної спільноти.
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2. ПОСТАТЬ ЗАСНОВНИКА ХРИСТИЯНСТВА У СУПЕРЕЧЛИВИХ ЇЇ
БАЧЕННЯХ
Питання походження християнства і ранніх етапів його розвитку займають
значне місце в богословській і релігієзнавчій літературі. Дискусійним, зокрема,
постає питання особи Ісуса Христа, все більше пишуть про його історичність. В
контексті проблеми Ісуса Христа актуальним є визначення місця і ролі общини
есенів в історії християнства, у становленні образу Спасителя.
Видрук знайдених у 1946 році на березі Мертвого моря документів
Кумрану викликав у богословських колах враження розірваної бомби. Вони
сподівалися знайти в них підтвердження земного життя Ісуса Христа. Ці
документи стали активно пропагуватися тоді, коли виявили в них місця, де мова
йде про якогось “вчителя справедливості” чи “вчителя праведності”, який нібито
був посередником між Богом і людьми, був схоплений його недругами і
постраждав за людей. Проте оптимістичні крики богословів про “вчителя
праведності як Ісуса Христа” зникли, коли виявилося, що рукописи належать не
чисто християнській общині, а іудейській секті есенів, яка існувала більше двох
тисяч років тому на території Аравії і була опозиційною щодо римських
завойовників та офіційного Єрусалиму, який був їм у послузі. Свідченням цього
є той факт, що ця спільнота називалася “Новим союзом” (або “Новим завітом”).
За уявою кумранітів, “старий завіт”, який нібито був укладений між Богом і
патріархом Авраамом й став основою “союзу між Яхве та іудейським народом”,
втратив свою силу із-за зради офіційного Єрусалиму. Саме тому почався період
“нового завіту”, який Бог нібито уклав із кумранською общиною. 3гадаймо, що
“новим завітом” називали себе ранньохристиянські общини, а збірник творів
раннього християнства називається “Новим завітом”. Як есени називали себе
“синами світу”, в новозавітних текстах Біблії цими ж словами називається
спільнота послідовників Ісуса Христа. “Бо всі ми сини світу і сини дня; ми не
сини ні ночі, ні пітьми”,-читаємо в І-му Посланні Павла фесалонікійцям (5:5).
Однією з найбільш яскравих рис в ідеології кумранітів є очікування саме
приходу месії, Божого посланця, який нібито має здійснити останній суд над
“світом зла”. Цим самим есени зближаються із раннім християнством. В
Євангеліі від Матвія Ісус обіцяє своїм учням скорий прихід месії (спасителя):
“Не встигнете обійти міст Ізраїлевих як прийде Син Людський” (Мф 10:23).
Начолі кумранської общини стояла колегія із 12 осіб. Це нагадує 12
євангельських апостолів: “І закликав Він дванадцятьох Своїх учнів, дав їм владу
над нечестивими духами, щоб їх виганяли вони, щоб оздоровляли всіляку
хворобу та неміч всіляку” (Мф 10:1).
Дивовижну подібність есенів і ранніх християн ми помічаємо, читаючи
текст “Нового завіту” Бібліі. На початку Євангелія від Івана говориться:
“Спочатку було Слово і Слово у Бога було. Воно у Бога було споконвіку. Усе
через нього постало, і ніщо не постало без нього. І життя було в Нім, а життя
було світлом людей” (1:1-4). В знайденій в Кумрані есенській Книзі Статуту, яка
писалася десь на 200 років раніше Євангелій, сказано: “І все почалося від його
(Бога - А.К.) знання. І все, що є, він створив за своїм умислом. Без нього нічого
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не робиться”. Як бачимо, християнство майже повністю в дечому скопіювало
есенський текст.
Порівняння змісту кумранської і ранньохристиянської літератури, яке було
проведене деякими західними вченими, показало, що між цими двома
релігійними течіями існує до 500 спільних ознак. Але це свідчить скоріше про
те, що християнство виросло із есенства. Це не означає, що їх можна ототожнити,
до чого вдаються деякі дослідники, зокрема француз Дюпон-Сонме.
Між цими двома релігійними течіями існує також і певна різниця. Хоч
есени і знаходилися в опозиції до єрусалимського храму і його жрецтва, одначе
вони в цілому стояли на грунті іудаїзму. Есени – це іудейська секта з яскраво
вираженою національною винятковістю і замкнутістю.
При цьому кумранська община, будучи одним із іудейських угруповань,
що знаходилося в опозиції до єрусалимського жрецтва, має багато спільного з
християнством, але не з християнством епохи Константина (ІV ст.), а з так
званим іудеохристиянством, яке змістовно виражене в “Одкровенні Івана” (6869 р.н.е.). Таких релігійних спільнот в той час існувало дуже багато на Близькому
Сході. Саме вони поклали початок тій течії, яка у нашій літературі називається
іудеохристиянством. Тобто вони стали тим перехідним містком, який з'єднав
іудаїзм і християнство, а, як відомо, останнє виросло із першого й багато дечого
у нього запозичило. Певно тому у текстах общини есенів нічого не говориться
про християнство, бо ж кумраніти були одним із шляхів до останнього. Академік
Р.Ю.Віппер писав: “Подібність між есеями і християнами - це не подібність між
двома одночасно і паралельно існуючим напрямками. Це скоріше подібність
двох поколінь, подібність між батьками і дітьми або, вірніше, між дідами і
внуками”.
Завдяки кумранським знахідкам вченим вдалося знайти одну “незрозумілу
пропажу” – відсутність згадки про есенів в Новому Завіті. Адже відомо, що у
Філона і Флавія називаються саме три існуючі на Близькому Сході релігійні течії
і третьою у них є есенська. Есени називали себе “простими людьми”, “бідними”,
“синами Сонця”. Цікаво, що саме так називають себе в Новому Завіті християни.
Виявляється, що автори творів Нового Завіту, виступаючи проти двох згаданих
сект, пропускають зовсім есенів і в ряді питань не відрізняють себе від них. Цей
синтез є свідченням залежності і зв’язку між кумранітами і ранніми
християнами. Кумранські рукописи, пише професор Дюпон-Сомме, показали, як
“есенство підготувало шляхи до становлення християнства і в багатьох
відношеннях служило для нього зразком”.
Характерним є також і те, що в євангельських проповідях звучить
кумранська термінологія. “Ніхто двом панам служити не може… Не можете
Богові служити й мамоні”, – говорить Ісус Христос, звертаючись до своїх
послідовників (Мф 6:24). Арамійське слово “мамона”, що значить багатство,
майно, гроші, жодного разу не зустрічається в Старому Завіті “Біблії”, зате його
часто можна зустріти в кумранських рукописах.
Деякі особливості релігійної практики Кумранської общини свідчать про
те, що тут ми маємо початок розриву однієї із єврейських спільнот з
Єрусалимським храмовим культом, поступовий відхід її від традиційного
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іудейства. Члени спільноти вважали єрусалимське храмове жрецтво
“нечестивим”, а Єрусалимський храм – місцем, спаплюженим цими жерцями.
Показником відходу секти есенів від офіційного культу є й те, що в общині був
введений свій власний календар, нові ритуали, власні молитви і гімни. На відміну
від релігійної концепції обраності цілого народу, яку проповідували жерці
Єрусалимського храму, в Кумрані пробивала собі дорогу ідея етичного начала і
лише часткової обраності певного загалу євреїв.
Згідно новозавітної літератури Ісус Христос також знаходився в опозиції
щодо Єрусалиму, його храму, жрецтва.
Кумранські відкриття викликали бурю в колі вчених і серед віруючих.
Приводом для цього була не стільки деяка подібність ідеології, обрядності,
соціальних ідеалів кумранітів і ранніх християн, скільки саме сенсаційна оповідь
про безим'яного “вчителя справедливості”, його діяльність, нерівну боротьбу із
безим’яним “нечестивим жрецем”, про його насильницьку смерть і чекання
скорого його повернення “в кінці днів”.
Дехто було вже закричав, що в печерах Кумрану знайши достовірні дані
про життя Ісуса Христа. “Вчитель справедливості” – це і є нібито не хто інший,
як Ісус Христос. Це - той, існування кого настирливо заперечували атеїсти, і хто
зрештою знайшовся. Але радість християнських богословів і священиків була
завчасною особливо після того, як за допомогою радіерарбонного методу розпад
карбону 12, який є в живому організмі, визначили, що значна частина рукописів
Кумрану написана в ІІ-І ст.до н.е., тобто до того часу, коли нібито жив
євангельський Ісус Христос. Цим самим була відкинута точка зору західних
вчених (Дж.Тейхаля, Дель Медіко та ін.), а також православних та католицьких
богословів, точка зору баптистсього часопису “Братский вестник”, що нібито
кумранські рукописи засвідчують існування на Землі боголюдини Ісуса Христа.
Саме тоді єпископ Михайло в “Журнале Московской патриархии” виступив із
статтею “Иоанн Креститель и община Кумрана” (№1 за 1958 р), в якій намагався
довести вже не тотожність Ісуса Христа і “вчителя справедливості” кумранітів,
а вказував лише на деякі риси подібності євангельського “предтечі” (тобто Івана
Хрестителя) і “праведного вчителя”.
Одначе, крім, натяжок і поверхових аналогій, ми тут нічого іншого не
знаходимо. Приведемо приклад. Єпископ Михайло пише: “Відомо, що батько
“предтечі”, святий Захарія, прославив Господа з приводу народження свого сина
урочистим гімном. Гімн цей починавоя словами: “Благословен Господь Бог
Ізраїлів”. Як паралель, єпископ бере заключну молитву із “Статуту кумранів”,
яка звучить так: “Благословен Бог, відкриваючий серце раба твого, направляючи
всі його справи твоєю праведністю”. Паралель думок і навіть граматичної
побудови цих молитов говорить сама за себе. Ніяких тут паралелій, крім слів:
“Благословен Бог наш”, немає. Інші приклади подібності, які наводить єпископ
Михайло, не мають більшої переконливості.
Католицькі богослови, зокрема патер Грейстоун, навпаки намагався
довести, що Ісус Христос ніколи не був і не міг бути есеном. Вони вважають
також неправомірним ототожнення “вчитетеля справедливості” й з Іваном
Хрестителем. При цьому вони говорять про унікальність Ісуса Христа і релігії,
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яку він заснував.
Відтак виявилося, що Кумранські знахідки – це велика небезпека для
сучасного християнознавства. Богослов І. Браунлі навіть вказав на небезпечність
кумранських знахідок для унікальності і самобутності образу Ісуса Христа. Якщо
Ісус Христос не один-єдиний Син Божий, якщо його образ - не монополія
християнства, то це удар по краєвугольному каменю всього християнства,
оскільки без образу Ісуса Христа християнство існувати не може. Богослови
наголошують, що якщо не було воскресіння Ісуса Христа, то й віра наша
даремна.
Все ж зрештою визнаємо, що образ Ісуса Христа, яким він зображений в
новозавітніх книгах, незважаючи на всі заперечення богословів, має багато
спільного із “праведним вчителем”, “єдиним засновником”, “помазником” і т. д.,
як називають в кумранській літературі месію есенів. Але про це трохи нижче, а
тепер поговоримо про Ісуса Христа.
На природу образу Ісуса Христа в наш час існує чотири точки зору богословська, міфологічна, історична й космічна.
Згідно з першою точкою зору Ісус Христос – це Син Божий, який був
посланий на Землю Батьком-Богом для спокутування першородного гріха
людства. Жив Ісус Христос на Землі нібито напочатках першого століття н.е.
Творив він тут низку чудес, був зраджений, розіп’ятий на хресті, воскрес і
вознісся на небо й сидить зліва від Батька свого.
Більшість християнських церков, окрім монофізитів, вшановують Ісуса
Христа як боголюдину. В новозавітній літературі (зокрема, в Євангелії від
Матфія) говориться, що дружина плотника Йосипа Марія чудово зачала від Духа
Святого і, залишившись непорочною, народила у Віфлеємі сина Ісуса. Щоб
зберегти дитя від переслідувань царем Іродом, сім’я, за порадою архангела
Гавриїла, відправилася в Єгипет. Після смерті Ірода і поверненню сім’ї звідти в
Галілею Ісус з часом був хрещений Іваном Хрестителем і почав активну
пропаганду свого вчення. Допомагали йому в цьому 12 учнів, названих
апостолами. Зраджений своїм учнем Іудою, Ісус був засуджений синедріоном
(іудейським судом) до смерті – розіп’ятий на хресті, а опісля був похований в
печері. Після суботи він воскрес. Християни вірять у друге пришестя Ісуса
Христа.
Проте не всі вони однаково уявляють Спасителя. Так, іудео-християни
вважають його сином Йосипа, монофізити не визнають людську природу Ісуса
Христа. Цельс і Талмуд дають версію Ісуса Христа, яка не співпадає з офіційною
християнською. Ісус Христос, нібито, був незаконним сином пряхи Марії та
римського солдата Пантери.
Уява про Ісуса Христа в свідомості його шанувальників змінювалася
протягом І-ІІІ ст.ст. Якщо в Одкровенні св.Івана Богослова Ісус Христос небесна істота, “агнець нібито закланий”), то вже в Євангеліях знаходимо
описання, навіть дещо деталізоване , його земного життя.
Для доказовості своєї версії Ісуса Христа богослови використовують в
основному наступні три “аргументи”: 1) наявність реліквій як свідчень про життя
Ісуса Христа на Землі; 2) діюче у нас літочислення, яке засвідчує перебування
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його на Землі на початку першого століття; 3) якби Ісус Христос не жив на Землі,
то не було б Нового Завіту Біблії.
Розглянемо коротко наведені “аргументи”. Щодо реліквій, то кількість їх
свідчить про фальсифікацію, підтасовку, яку допускали богослови з метою
довести свою точку зору. Так, наприклад, пуповини Ісуса зберігаються в
Клермоні, Шалоні (Франція) і Римі: ясла, в яких Марія нібито сповила Ісуса, є в
Римі та Віфлеємі; збереглося не 4, а 32 цвяхи, якими Ісуса прибивали до хреста і
т.д. Японські ж християни-богослови твердять, що гробниця Ісуса Христа
знаходиться біля невеличкого селища Шінгомурі на півночі їхньої країни. Під
“відкриття” підведена теоретична база. Якщо вірити цій теорії, то Ісус Христос
не був розіп’ятий на Голгофі. Йому нібито вдалося втекти від своїх
переслідувачів, а повісили на хресті його молодшого брата. Сам же Христос
нібито благополучно добрався до берегів Японії, де й помер у віці 106 років.
Наявні праці, в яких описано життя Ісуса ще й в Індії.
Але не одну мету – довести буття Христа переслідували богослови,
фабрикуючи реліквії. При цьому переслідувалися й інтереси бізнесу, навернення
тих, хто відійшов або почав сумніватися.
Щодо існуючого календаря то, як відомо з численних публікацій, зокрема
праці Селешнікова “История современного календаря”, він був створений
монахом Діонісієм Малим в VІ столітті. Про те, що існуюче літочислення не
пов’язане з образом Ісуса Христа і було довільно сфабриковане, свідчить
наступне: 1) початок року не припадає на день так званого Різдва Христового; 2)
Ісус Христос за Євангелієм від Матвія жив при царі Іроді. Якщо він народився
навіть в останній рік царювання Ірода (4 рік до н.е.), то нинішній рік має бути не
2017-й, а щонайменше 2021-й. На цьому наголосив навіть профессор
Московської духовної академії Д. Голубинський: “Принятое у нас
летоисчесление изобретено монахом Дионисием в VІ в. По сему летоисчислению
год рождества Христова есть 754 от оснований Рима. Но по мнению древнейших
учителей церкви Христос родился несколькими годами ранее сего года, а святой
Иоанн Златоуст полагает, что пятью годами ранее” (Голубинский Д. Вопрос об
уравнений года гражданского с астрономическим. - М., І889). Священник
А.Лебедєв писав: Дионисий “не только не знал года рождества Христова, но
несомненно ставил это событие минимум на 5 лет позже надлежашего, так как
Ирод, царь Иудейский, умер в начале 4 года Р.Х. Действительный год рождества
Христова не только не открыт теперь, но и едва ли будет когда открыт. Поэтому
от Рождества Христова не может быть научного летоисчисления”.
Що стосується Нового Завіту Біблії, то, як це показують його дослідники,
на основі цих релігійних творів тяжко зробити цільну уяву про якусь особу Ісуса
Христа. По-перше, образ Ісуса Христа по різному подається в різних книгах
Нового Завіту. Так, в “Апокаліпсисі” - книзі десь 68-69 років - він “агнец как бы
закланный, имеющий семь рог и семь очей”, а народився він “от жены
облеченной в Солнце”. В Посланнях апостолів з’являються деякі риси земного
життя Христа, а ось в Євангеліях Ісус Христос показаний вже як земна людина,
вірніше Боголюдина. По-друге, новозавітні книги, в яких описане земне життя
Ісуса Христа, як свідчать їх дослідники, дуже суперечливі в цьому. Так,
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Євангелія від Матвія має 58% спільного з рештою канонічних Євангелій - Марка,
Луки й Івана. Євангелія Івана має лише 8% спільного з іншими. Дослідники
Нового Завіту нарахували в ньому до 150000 тисяч суперечностей. Але Євангелія
суперечать не лише одна одній, а й самі собі. Якщо Марія народила Ісуса від
Духа Святого, то тоді плотник Йосип всього-навсього вітчим йому і родословну
Ісуса тоді не варто вести по Йосипу. Певно тому професор Московської Духовної
Академії Тареєв зробив висновок: “Євангелії не являють собою ні історії, ні
матеріалу для неї. Вони не можуть розглядатися навіть як літописні оповіді”.
Лише декілька прикладів суперечок. Де народився Ісус – в будинку
(Євангеліє від Матвія), а чи ж в печері (Євангеліє від Луки)? Чи тікав з батьками
до Єгипту і доки не вмер цар Ірод звідти не поверталися (Матвій), а чи ж
безпечно жив з батьками, які на сороковий день за іудейським звичаєм (бо ж то
хлопчик) його принесло до храму (Лука)? Чому родовід Ісуса в Євагнгеліях
Матвія і Луки в іменах з четвертого покоління розходиться? Сожна наводити і
інші приклади, бо ж їх десь 150 тисяч. Та й чи можна Євагнгелія брати за
джерело, якщо вони написані не тим, ім’я кого при цьому звучить, а якимсь ВІД.
Та це й не слово самого Ісуса Христа, як це озвучують священнослужителі, а
когось, хто про нього пише. Аргументом можуть слугувати перші слова
Євангелії віл Луки: “Через те, що багато хто брався складати оповідання про речі,
які сталися між нами, як нам ті розповіли, хто з початку були самовидцями й
слугами Слова, тому й я, вивідавши про все докладно від початків, вирішив
описати для тебе, високодостойний Теофіле” (Лк 1: 1-3). Відтак “багато хто
складав”, “як розповідали”, “вирішив і я описати”. То ж маємо суб’єктивне
описання тих подій, які й сам не бачив. Та й не міг Лука бачити, бо ж він був
лікар Савла, який після описаної в “Діях апостолів” маренної його “зустрічі” з
Ісусом по дорозі на погром християн в Дамаску перетворився в Павла і став
опісля вже названим апостолом. Саме Павло оживив і поширив вчення Ісуса
Христа, вклавши в нього багато чого від себе, про що свідчть 14 його
новозавітних Послань.
Взагалі біблійне бачення Ісуса Христа викликає ряд питань, відповідь на
які тяжко знайти в богословській літературі. Якщо його смерть мала бути
визначеною жертвою за гріхи людини, то тоді Іуда – не зрадник: він просто не
дав можливості Ісусу уникнути самопожертви, від якої він уникав, благаючи
Бога: хай “мине мене чаша ця”. Якщо смерть Ісуса Христа була його
самопожертвою за скоєний людиною гріх, то чого йому ще раз приходити на
Землю, адже він вже позбавив людину гнобленням гріхом? Якщо біблійне
вчення, що без волі Бога ніщо не коїться, то тоді винуватцем гріхопадіння
людини, гріх, як ним через людину коєне, має відповідати Він сам, а не
розіп’ятий його син? Якщо Бог не міг вибачити людство, то чому він вибрав саме
такий кровожадний спосіб його спокути? Ще питання: як сприймати біблійну
заповідь про любов до батьків, якщо вони бувають, як у даному випадку Бог, такі
несправедливі у сприйнятті поведінки своїх дітей, а в даному випадку –
кровожерливими?
Та й незрозумілим є сам механізм самопожертви Ісуса Христа. Якщо він є
складовою Святої Трійці, частини якої є одним цілим, нероздільні, то як можна
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одну з цих складових виокремити й принести в жертву іншій, не розваливши
цільну Трійцю. Розумом це не збагнути, хіба що сприйняти сліпою вірою. А
вірити можна в будь що. Діти ж вірять в те, що казкові герої-тваринки між собою
говорять, не думаючи про те, а як вони хнаходять між собою порозуміння, адже
при цьому тоді існує лисичача, зайчача, пташина та інші мови.
То ж загальне питання: чому Ісус мав вмерти, щоб грішники були прощені
і чи вже таким милостивим є Бог, якщо він навіть сина свого подав на алтар
самопожертви? Богословська концепція Ісуса Христа все це залишає без
відповіді, навіть більше – із застереженням: якщо ви не сприймаєте смерть і
воскресіння Христа, то віра ваша християнська – марна, хибна.
Поставивши під сумнів ті “аргументи”, які богослови висувають для
доказовості земного життя Ісуса Христа, низка дослідників початкових років
християнства роблять висновок, що Ісус Христос - міфічний образ. Виник він
нібито на основі узагальнення рис тих божеств, яких вшановували народи, що
населяли величезну Римську імперію – грецького бога Діоніса, єгипетського бога
Озіріса, персидського бога Мітри, ассірійського бога Адоніса та ін. Про це пише
Стучевский у своїй праці “Восточные корни мифа о Христе”. Представники
міфологічної школи пишуть, що оскільки про Ісуса Христа мовчать відомі
історики, письменники та інші автори, які жили в І-ІІ століттях н.е., то така особа,
як Ісус Христос, взагалі не існувала. До речі, точка зору міфологічної школи
подавалася свого часу в навчальних посібниках з наукового атеїзму, в значній
кількості атеїстичних видань радянських років. Тут авторство було за
Й.Кривельовим, Є.Дулуманом та ін.
Однак міфологічна точка зору має цілий ряд безпідставних суджень: 1)
кожний міф десь входить в реальність, в життя. Процес формування образу Ісуса
Христа міфологічна школа, вказавши, що уява про прихід Спасителя виникла під
впливом умов життя рабів, все одно не показує це на фоні історії, неосвіченості
рабів, а подає цей процес як просте теоретизування тих, хто заблудився на Землі
і почав шукати дорогу на небо; 2) міфологічна школа причину появи віри в
Спасителя вбачає в тяжкому становищі рабів, які, зневірившись в можливості
добитися кращого життя на Землі, почали вірити в те, що це може принести лише
якийсь Спаситель, Месія, Посланець Бога.
Міфологічна школа не може дати своє пояснення наступному: якщо в
свідомості рабів виникла уява приходу Спасителя, то як у них виникла потім уява
про вже перебування Спасителя на Землі. Досить наївно звучить аргументація
міфологістів, які пишуть: оскільки Спаситель довго не приходив, то серед
віруючих почала поширюватися віра в те, що Спаситель уже приходив на Землю,
бачив наявні страждання, сам перетерпів муки, а відтак має невдовзі ще раз
прийти у всій своїй величі. Так пише, зокрема, Свенцицька у своїй праці
“Запрещенное Евангелия” (М., І965. - С. 28.).
А між тим тяжко допустити, щоб в уяві раба могла виникнути ідея збірного
образу і взагалі як могли відбутися ці комбінації, бо ж треба було б мати знання
про воскресаючих богів уяви вірян різних країн Близького і Середнього Сходу Адоніса, Асіріса, Мітри та ін.
Ісуса не було, бо ж нічого не пишуть про нього автори першого століття. В
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такий спосіб представники міфологічної школи намагаються довести його
міфічність. Проте перше століття не мовчить. Так, відомий історик Таціт,
розповідаючи про гоніння на християн при Нероні, говорить, що Христос, ім'я
якого носить ця секта, “був при правлінні Тиберія страчений прокуратором
Понтієм Пілатом” (Тацит К. Сочинения. – Т. ІІ. - С-Пб., І887. - С. 490).
Тогочасний Пліній Молодший пише, що християни його провінції “оспівують
Христа як бога”, Лукіан називає Христа “розіп’ятим мудрецем”, а Цельс (ІІ ст.)
пише про Ісуса як “вождя заколоту”. В книзі “Правдиве слово” він подає
детальну біографію Ісуса. За Цельсом, Ісус - син бідної пряхи і солдата по імені
Пантера. Мати народила його таємно. Чоловік, коли дізнався про зраду-розпусту,
вигнав її із байстрюком з дому. Хлопчик жив тоді з мамою в Єгипті, де навчився
різному чаклунству. Повернувшись в Палестину, він обманював тих, хто хотів
бути обманутим. До речі, подібне оповідання знаходимо і в Талмуді: Ієшуа бенПандіра (Ісус син Пантери) народився від Марії, яка займалася перукарством.
Він жив в Єгипті і навчився там чаклунству. Він “звів Ізраїль із вірного шляху” і
був чи то побитий камінням в Лідді, а чи ж то повішений перед пасхою. Світоній
пише про те, як імператор Клавдій вигнав євреїв із Риму, оскільки вони під
впливом Христа влаштовували різні безпорядки. Йосип Флавій пише про те, що
в 62 році першосвященник Ананій стратив Якова, брата Ісуса, шо йменується
Христом.
Перелічені тут свідчення діячів І-ІІ століть більш детально можна знайти
в книзі Робертсона “Происхождение християнства”. Але виникає питання: чому
мовчать знані автори означених століть - Сенека, Пліній Старший, Ювенал,
Мардіал, Діон, Філон та деякі інші? Справа в тому, що вони не обов'язково
повинні були й писати про Ісуса. Сенека, Філон – це філософи, а не історики.
Пліній Старший –природодослідник, Ювенал і Марціал – поети, Діон – ритор.
Мовчання, до того ж, пояснюється ще й тим, що християнство перших століть
було гонимою релігією. То ж в ті роки могла з’являтися відкрито лише
література, в якій викривалися основні принципи цієї нової релігійної течії, а
прохристиянські видання, чисто християнська література взагалі піддавалася
знищенню. Коли ж християнство стало пануючою релігією Римської імперії, то
все те, що було колись спрямоване проти нього, було знищене. Відтак мовчання
перших століть має своє пояснення.
Суперечності Євангелій, взагалі новозавітних книг, не є аргументом для
обгрунтування небуття Ісуса Христа. Оскільки Євангелія творилися протягом
першого століття і в різних християнських общинах (а Євангелій було не чотири,
а понад тридцять лише нині наявних), то суперечливе описання одного і того ж
явища в деяких деталях його цілком допутиме і можливе. Кожна громада посвоєму витлумачувала прихід і життя Ісуса. Однак, незважаючи на внутрішню
суперечність новозавітних книг, прочитавши їх, можна все таки знайти деяку
спільну сюжетну канви. Крім того, якщо суперечність в тлумаченні існування
тієї чи іншої особи вважати аргументом для заяв про її небуття, то можна
допустити (лише допустити), що наші предки десь через 2-3 тисячі років
прийдуть до висновку про неісторичність деяких відомих діячів і нашого
століття, які, залежно від конкретної внутрішньої політичної обстановки тієї чи
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іншої країни, по- різному оцінювалися навіть в одному і тому ж десятилітті.
Живий приклад – Сталін, Хрущов чи Брежнєв і їх сподвижники.
На нашу думку, найбільш обгрунтованою є точка зору так званої
історичної школи, яка виходить з того, що оповідь про Ісуса Христа десь входить
в реальність, тобто в основі образу Ісуса Христа лежить якась конкретна
історична, відома для свого часу особа. Аналіз новозавітної літератури засвідчує,
що ця особа: 1) жила і діяла на території Палестини; 2) діяльність її відбувалася
поза Єрусалимом; 3) вона знаходилася в опозиції щодо духовенства
Єрусалимського храму; 4) діяльність цієї особи знаходила широку підтримку з
боку народних мас; 5) особа ця загинула із-за підступництва і зради.
Якщо Ісус Христос має свій історичний прообраз, то хто може бути ним?
На нашу думку, скоріше всього цим прообразом є “вчитель праведності”
общини есенів. “Праведний вчитель” вважається засновником іудейської секти,
що знаходилася в опозиції до єрусалимського жрецтва. Власне ім’я вчителя в
документах Кумрану не подається. Сказано, що він був розіп'ятий, а ті, що вірили
йому, то чекали його воскресіння як обіцяного “судді світу” і “спасителя
віруючих”. Головною функцією “вчителя” було наставлення тих, хто хоче
приєднатися до обраних. Як видно із рукописів, цей позитивний персонаж
постійно переслідувався “нечестивим жрецем”. Він “переслідував його, щоб
проковтнути його в гніві свого пилу”. “Вчитель праведності”, згідно вчення
Кумрану, знову повинен прийти, щоб здійснити суд над всіма народами. Як
доповнення до цього, є те місце, де проводиться ідея спасіння вірою.
Прихильників цього вченння Бог спасе від правосуддя за їх страждання і віру у
“вчителя праведності”.
Як бачимо, в описанні “праведного вчителя” є деякі елементи подібності із
оповідями про євангельського Ісуса Христа. Його також називають Христом,
цебто спасителем. Особливо кидається в очі подібність сюжетної лінії:
боголюдина Нового Завіту і обранець кумранської спільноти поставлений самим
Богом, щоб відкрити людям істину Божого одкровення, яке повинне спасти їх в
день страшного суду. Як Ісус, так і “вчитель праведності” зіштовхується із
нечестивцем, який не тільки відмовляється вірити, що вони є посланці Бога, а й
переслідує їх. І там, і тут оправа закінчується мученицькою смертю “божих
посланців”. Нарешті, і в кумранських рукописах, і в новозавітній літературі
говориться про їх повернення через воскресіння і страшний суд над силами зла.
В творах християнських письменників ІІ-ІІІ століть ми знаходимо досить
цікаві повідомлення про секту есенів. Якщо вірити Ієроніму, то виходить, що
есени вважали, що будь-якому “утриманню” їх навчив “сам Христос”. Історик
Філастрій писав про віру есенів наступне: “Христа, як Господа, сина Божого,
вони (тобто есени -А.К.) не чекають і не вважають, що він уже оголошений як
бог в “Законі” і “Пророках”, а чекають його, вважаючи “тільки пророком або
справедливою людиною”.
Відтак, згідно слів цих істориків, можна висновити, по-перше, що есени
вважають засновником своєї общини Христа; по-друге, що цей Христос не був
цілком богом, а лише пророком, тобто людиною, яка була наділена особливими
здібностями. Христос есенів, це не Христос, який перетворює воду на вино, не
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Христос Євангелій, що зцілює від будь-яких хвороб. Одначе навіть в Євангеліях
Ісуса Христа часто називають “вчителем” (Мф 9:11), як називався і засновник
кумранської общини.
Отже, “праведний вчитель” Кумрану – це не євангельський Ісус Христос.
Одначе можна допустити (підстава для такого припущення - значна подібність,
навіть дріб'язкова), що “праведний вчитель” – це історичний прообраз Ісуса
Христа, який з часом обріс рисами надприродної істоти.
В нашій літературі, як аргумент проти такого висновку, наводять
хронологічні рамки життя обох персонажів і твердять, що “праведний вчитель”
не є Ісус Христос, оскількн перший другому в прадіди годиться. Але подібні
аргументи цілком безпідставні. І ось чому. В нашій літературі часто пишуть про
фабрикацію існуючого літочислення Діонісієм. А якщо це так, то хіба можна
довільні розрахунки цього монаха виставляти як аргумент проти визнання певної
тотожності двох персонажів, з яких один був реальною особою, керівником руху
пригнічених мас єврейського народу проти Римського владичества і продажних
єрусалимських жреців, за що й загинув, а другий – містифікованим образом
першого.
Таким чином, виходячи із вище сказаного, можна зробити такі висновки:
– община есенів, що існувала на території Палестини в ІІ-І ст.до н.е.,
відіграла значну роль у виникненні християнства, була тією перехідною ланкою,
яка зрештою, з оформленням християнства в самостійну релігію, з появою його
духовного лідера (Савл став Павлом) змушена була в силу існуючих історичних
обставин зникнути;
– образ “вчителя праведності” послужив основним прообразом
євангельського Ісуса Христа. Не можна погодитися з тими, хто образ
євангельського Ісуса виводить із богів-спасителів обширної Римської імперії.
Більш реальніше припустити, що людська фантазія, втілена в описаннях її у
Євангеліях, при цьому мала за якусь основу реально діючу, знану свого часу
особу. Виникнення ілюзорної думки про її воскресіння, на нашу думку, можна
з'ясувати можливим фактом викрадення трупу “вчителя праведності” його
учнями. Тут нам хотілося б звернути увагу на главу 27 вірші 63-64 Євангелія від
Матвія, де говориться: “І сказали: “Пригадали ми, пане, що обманець той, як
живий ще був, то сказав: “По трьох днях я воскресну”. Звели ж гріб стерегти аж
до третього дня, щоб, прийшовши вночі, учні Його не вкрали Його і не сказали
народові: “Він воскрес із мертвих”. І буде останній обман гірший за перший”.
Варта уваги також глава 20 із віршем 2 Євангелія від Івана, де говориться:
“Взяли Господа з гробу і не знаємо, де Його поклали”. Зауважу, що думка про
перенесення наявна в Євангеліях, написаних від імені апостолів Матвія та Івана,
які скоріше були свідками події. Марко і Лука не були апостолами і, як це
засвідчує напочатках свого Євангелія, переказали те, що хтось їм розповів.
Ці місця із Євангелій Матвія й Івана явно застрашили богословів баптизму.
Саме тому вони підкреслюють: “Да, гроб был пуст... Но не потому был пуст, что
унесли Господа и куда-то положили Его, а потому, что Бог Отец воскресил Его
из мертвих и подарил чоловечеству навеки живого Христа!” (Братский вестник І958. - №2. – С.25).
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Про те, що особа Ісуса Христа лише пізніше набула рис нереальних,
містичних, свідчить той факт, що в іудео-християнській літературі, яка ближче
стоїть до реальних обставин виникнення християнства, ніяких елементів вчення
про Ісуса як боголюдину немає: він виступає там всього-навсього як “боже ягня”,
звичайна людина. Вчення іудео-християнських груп про Ісуса знайшло своє
відображення в одному із ранніх християнських творів – “Дідахе”, написаному
задовго до канонічних Євангелій десь на початку другого століття. Ісус тут – не
син Божий, а раб (або слуга) Божий. “При вкушанні чаші, - говориться в “Дідахе”,
- ми дякуємо тобі, Батьку наш, за святу лозу раба твого, якою ти нас причастив
через Ісуса, раба твого”.
Вчення іудео-християн про Ісуса як людину знаходить подеколи свій вияв
навіть в канонічних творах християнства. Так, в Євангеліях Ісус Христос часто,
за їх словами, виступає не як божество, а як “син людський”. “Так як син
людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати
душу свою для викуплення багатьох”, - говориться в Євангелії від Матвія (20:28).
“Бо Син Людський прийшов не губити душі людські, а спасати!” (Лк 9:56). “Іудеї
сказали йому у відповідь: “Не за добрий вчинок хочемо побити Тебе камінням, а
за богохульство, бо Ти, будучи людиною, видаєш себе за Бога” (Ів 10:33). В
Євангелії від Луки є навіть такий текст, вдумливо читаючи який навіть можна
прийти до висновку, що Ісус - не Бог. “Ісус же йому відказав: “Чого ти звеш мене
благим? Ніхто не благий, а тільки сам Бог” (Лк 18:18). Часто в Євангеліях Ісуса
називають пророком: “Народ же говорив: це Ісус, пророк із Назарета
Галілейського”. Характерно, що в Новому Завіті навіть брати Ісуса не вірили в
те, що він є Бог (Ів 7:5) і йому весь час приходплося доводити, що він є Син
Божий.
На нашу думку, свідченням того, що образ Ісуса Христа є містифікованим
образом якогось реального ватажка єврейського повстання, можуть бути слова:
“Не думайте, що Я прийшов, щоб принести мир на землю; Я не мир прийшов
принести, а меча” (Мф 10:34). Це вже суперечить старозавітному повчанню “не
вбий”. Як видно з Євангелія від Луки, Ісус забороняв народу платити податок
кесарю (Лк 23:2), закликав залишати міста й втікати в гори (Лк 21:2І), говорить
про спустошення Єрусалиму (21:20). Ісус Христос закликає до себе “всіх
струджених”: “Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені і Я заспокою вас”
(Мф 11:28).
Саме визнання того, що образ Ісуса Христа мав реального прототипа дає
можливість пояснити існуючу в християнстві думку про те, що він уже один раз
був на Землі, чого не можна пояснити, якщо лишатися на точці зору міфологічної
школи чи богословського бачення його особи.
Наскільки це реально, щоб земну людину після смерті наділили
нелюдськими властивостями і чи взагалі це можливо. На це питання слід
відповісти позитивно. Для людської буденної свідомості характерним є
наділення відомої людини в якомусь одному відношенні такою ж визначністю і
в тих сферах де вона навіть є некомпетентною. Фактор часу також сприяє тому,
щоб деякі видатні особи минулого (особливо при наявності відповідного
соціального підгрунтя) втратила всі особисті негативні риси і обросла такими
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рисами, які для них навіть не були характерні за земного життя.
Так, після смерті Т.Г.Шевченка ходили слухи, що Кобзар живий, а в його
могилі нібито сховані гайдамацькі ножі, які слід відкопати і вирізати ними
поміщиків. В Республіці Конго (Кіншаса) національного героя Патріса Лумумбу
вшановують як святого. Дивні легенди можна почути про нього. Більшість
конголезців вважає, що Лумумба не вмер і невдовзі спуститься з гір і відплатить
за всі незгоди, які терплять селяни. В Чернівецький обком партії свого часу
навіть надійшов лист, автор якого наголошував на воскресінні В. І. Леніна і
всіляко це обгрунтовував.
Відомий дослідник історії християнства А. Каждан слушно зауважує:
“Легко ли допустить, однако, что народная фантазия, не имея для того никаких
исторических оснований, создаст божеству земную биографию, поместив
очеловеченного бога не в давно прошедшую єпоху, а в только что истекшее
время? … Религиозная жизнь Римской империи известна довольно хорошо, но
тем не менее не знаем ни одного случая очеловечения бога” (Див: Наука и
религия. – 1966. - №2).
Визнання історичного джерела оповіді про Ісуса Христа не є якимсь
прийняттям богословського вчення про нього, а навпаки підкреслює земний
характер виникнення християнського вчення. Французький вчений-богослов
Поль Кушу писав, що “існування людини Ісуса, якби воно було доведене,
позбавило б християнство його чисто релігійного змісту”. Відкриття Христа як
людини, твердить він, “робить християнство смішним”. Звертаючись до
істориків, П.Кушу пише: “Ви уже не зможете перетворювати Ісуса в людину, не
обезцінюючи і не руйнуючи його”. Теолог і лікар Альбер Швейцер вважає, що
“подальші відкриття історичної науки про особу і життя Ісуса будуть не
допомагати, а шкодити релігії”. Не історичний Ісус, а дух Євангелій – ось
головне, твердить теолог.
Можна погодитися з Анрі Барбюсом, який пише: “Коли доводиться, що
Ісус міфічний як Христос, то цим ще не доводиться, що він міфічний як Ісус: теза
неісторичності може бути припущенням, за винятком факту особистої
реальності Ісуса. Я думаю, що в дійсності хтось пройшов: маловідомий
єврейський пророк, який проповідував і був розіп'ятий…. Такі події, як вигнання
торгівців із Храму і судовий процес над Ісусом, не можна вважати чистим
романом. Особа Євангелій дійсно людська, і ні в якому разі не божественна. Коли
появився Ісус - ще не існувало Христа, коли появився Христос, то вже давно на
світі не існувало Ісуса; Ісус Христос ніколи но існував”.
Прикладів того, коли реальну земну людину, навіть за життя її, робили
якимсь божеством можна відзнайти багато. Так, дослідник давніх людей Баклі у
своїй книзі “Австралійський Робінзон” описує те, як після аварії корабля морські
хвилі викинули його на берег. Зайшовши у прибережний лісок, він сів на
земляний горбочок. Через деякий час його оточили туземці, почали танцювати,
співати, виголошувати якісь промови, приносили різні страви, привели до нього
навіть жінку, яка, як пізніше він дізнався, була дружиною похованого під цим
горбочком вождя племені. Туземці сприйняли Баклі за воскреслого вождя і
віддавали йому відповідні почесті, допоки він не був знайдений дослідниками
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австралійських племен.
Характерним у цьому відношенні була й доля Миколи Міклухо-Маклая. 17
липня 2016 року виповнилося 180 років від дня народження великого вченого і
мандрівника Миколи Міклухо-Маклая. Хоч він народився в Новгородській
губернії, але родинні корені науковця - в Україні, зокрема в житомирському
Малині, де в колишньому маєтку Міклух нині розміщено коледж, і Чернігівщина,
де його батько, Микола Ілліч, українець за національністю, був дворянином
Стародубського повіту. Далекий предок Міклухо-Маклая Охрім Макуха був
одним із курінних отаманів у війську Запорізькому. Разом з ним проти польської
шляхти воювали три його сини - Омелько, Хома і Назар. Останнього за
закоханість у шляхетну паночку-полячку, а потім зраду козаків, Охрім Макуха
власноруч стратив, що послужило опісля сюжетом для відомої повісті М. Гоголя
“Тарас Бульба”.
У 1870-1886 роках Міклухо-Маклай здійснив 10 мандрівок до Нової Гвінеї,
Філіппін, Австралії, Меланезії, Мікронезії з метою довести, що виникнення
расових і культурних відмінностей між людьми зумовлене природними і
соціальними умовами їх життя. Майбутній дослідник вчився у Петербурзькому
університеті, звідки за участь в протестних студентських сходках був
виключений. Виїхавши до Німеччини, юнак там вступив на філософський
факультет Гейдельберзького університету. Проте зацікавлення його
природничими науками спричинило перехід Миколи на медичний факультет
Лейпцігського, а потім Ієнського університету. Особливою зацікавленістю
Міклухо була антропологія як насамперед наука про біологічну природу людини.
Проте для релігієзнавців цікавим є те, що на сусідньому з Новою Гвінеєю острові
Амбоїні його мешканці Маклая називають богом. Вони вірять, що він є “головна
людина з Місяця”, а відтак вмерти він не міг. Староста села Араль Нагурдан
розповідає про те, як колись на землю спустився злий дух. Він всюди розкидав
трутизну, і все, що їли люди, отруїв. Люди помирали з голоду, а деякі їли одне
одного. Маклай, як розповідає Нагурдан, все це бачив з Місяця, бо ж звідти все
видно. Маклаю стало жаль людей, бо ж їм нічого було їсти. Він прийшов до них
з Місяця і сказав: “Їжте курей і курячі яйця”. Люди не знали до цього, що можна
це їсти. Маклай приніс людям нові харчі, привізши із островів Океанії насіння
багатьох культур. Тут були хлібне дерево, рис, банани, ананаси, манго, кокоси,
саго… Він навчив тубільців вирощувати гарбузи, кавуни, кукурудзу Завдяки
йому вперше на острові побачили корів і кіз. Відтак, згідно поглядів мешканців
Араль, Маклай дав людям все, що є тепер на землі, коли їм не стало що їсти.
Людина, яка в уяві папуасів мала здатність підпалювати воду (то був спирт),
творити грім (то були вистріли із зброї), приборкувати гангрен (землетрус),
могла проганяти злих духів, лікуючи людей, з часом стала їхнім верховним
богом. Хатини, в яких жив Маклай, з часом перетворилися на своєрідні
святилища. Одружений на дочці прем’єр-міністра Австралії, Міклухо-Маклай
поїхав на деякий час до Санкт-Петербургу. Але там він тяжко захворів і помер в
квітні 1888 року.
Перед тим як виїздити на Батьківщину, Міклухо обіцяв папуасам
повернутися до них. Тому вони не сприйняли його смерть як реальність і стали
37

думати, що Маклай не повертається із-за того, що згоріла його хатина. Вони
вирішили відбудували хатину Маклая на тому ж самому місці, де вона стояла, а
також понабудовували на різних островах, де раніше перебував Маклай-Карам,
хатини, подібні його. Нехай Маклай вибирає сам, яка йому більше до душі. Люди
всіх сіл хотіли, щоб Маклай оселився саме в них, а відтак кожне село прагнуло
спорудити хатину кращу, ніж сусіди. Хатини Маклая стали будувати навіть ті
папуаси, які його самого ніколи не бачили і знали про нього лише з переказівлегенд. Характерним є те, що, навіть прийнявши якусь протестантську конфесію,
тубільці після моління в їх молитовних спорудах, все одно продовжують
заходити після цього і до хатин Маклая. Голландська церква не хотіла миритися
із своїм конкурентом. В 1921 році всі хатини Маклая на Західному Іріані
голланді-колонізатори спалили. Але “таль Маклай” з’ялялися знову. Щоб їх не
палили, хатини будували кам’яні. Ці “хатини Маклая” збереглися й донині, як це
засвідчують ті, хто побував в Новій Гвінеї. Самого Маклая ще продовжують
вшановувати там як бога
В нашу літературу подеколи проникає ще й космічна точка зору на
природу образу Ісуса Христа. Тут вартими уваги є статті білоруського автора
В.Зайцева: “Боги приходять из Космоса”, видрукувані в журналі “Байкал” №1112 ще за 1967 рік і в №1 за 1968 рік.
Кандидат філологічних наук В. Зайцев виходить з того, що основою для
виникнення образу Ісуса Христа послужив реальний факт – поява на Землі
пришельця із Космосу. Для доказовості своєї точки зору В.Зайцев висуває низку
аргументів.
1. Ісус часто запитує людей: “За кого вважають мене люди?” Відтак ще в І
столітті стояло питання: Хто є Ісус? Якщо це звичайна людина, то чому тоді
могла виникнути така проблема? Чому раптом Йосип Флавій в “Іудейських
давностях” говорить про Христа як про “мудру людину, якщо його взагалі можна
назвати людиною”.
2. Ісус часто говорить про те що він прийшов на Землю свідчити про
“батька небесного”: “Бо Я зійшов з неба не на те, щоб волю чинити свою, але
волю Того, Хто послав мене… Оце ж воля Мого Батька…” (Ів 6:38-39). “Ісус же
сказав: “Ще не долго побуду Я з вами; та й до того піду, Хто послав мене. Ви
будете шукати Мене і не знайдете; а туди, де Я буду, ви прибути не можете” (Ів
7:33-34): “Я знаю звідкіля прийшов і куди Я йду. Ви ж не знаєте, відкіля Я
приходжу і куди Я йду” (Ів 8:14). “Я сам свідчу про Себе Самого, і свідчить про
Мене Отець, що послав Він мене” (Ів. 8:18). “І сказав Він до них: “Ви від долу, я
звисока, і ви зі світу цього. Я не з цього світу” (Ів 8:23). Ті, хто слухає Ісуса, часто
не розуміє його, коли він говорить про “царство небесне”. Тому він вимушений
говорити притчами. Однак спроба пояснити своє походження нічого по дає. “Я
маю багато про вас говорити й судити; правдивий же, дійсно існуючий Той, Хто
послав Мене, і що Я почув від Нього” (Ів. 8:26-27).
3. Дуже суперечливо інформують Євангелії і про батьків Ісуса. Це
відзначає навіть професор Московської Духовної Академії отець Георгієвський:
“Изложение родословия Господа начинается весьма примечательной оговоркой,
что “так думали” (Лк 3:23), то есть, что лишь считали, предполагали, что
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“Христос есть сын Иосифа” (ЖМП 1965. - №12. - С.59). Сам Ісус часто
відмовляється від своїх батьків і говорить, що родинні зв'язки його з ними лише
“по Богу” (Мф 12,46-50; Мк 3:31-35). Наведемо повністю один із цих текстів за
Євангелієм від Матвія: “Коли Він ще промовляв до народу, аж ось мати Його і
брати Його осторонь стали, бажаючи з Ним говорити. І сказав хтось Йому: “Ото
мати Твоя і брати Твої стоять осторонь і говорити з Тобою бажають”. Він
відповів тому, хто Йому це говорив, і сказав: “Хто мати Моя і хто брати Мої?”. І
показавши рукою Своєю на учнів Своїх, Він промовив: “Ото мати Моя та брати
Мої! Бо хто волю Мого Отця, що на небі чинитиме, той Мені брат, сестра і
мати!”.
Можна припустити, що оповідь про народження Ісуса була створена
спеціально для того, щоб зробити його образ зрозумілий для земних людей і
прикріпити його до земного тогочасного іудейського племені.
4. Вражає також незнання Ісусом земного життя. Він не боїться
дискутувати з представниками влади, заперечує суботу, пости, демонстративно
відкидає багатих, не вшановує іудейські храми.
5. В І столітті виникло монофізитство як результат дискусії про природу
особистості Ісуса. Монофізити вірили лише в людську природу Христа, а до
появи його на Землі – в його “передуюче існування”. Євангелії пишуть, що Ісус
почав служити десь в 30 років; Чим він до цього займався тяжко встановити,
читаючи новозавітну літературу.
До того ж, викликають здивування у тих, хто слухав Ісуса, деякі його
заяви. “Авраам батько ваш, був радий побачити день мій, і побачив і зрадів. На
це йому сказали іудеї: тобі немає ще й п’ятидесяти років, – і ти бачив Авраама?
Ісус сказав їм: “Перш ніж був Авраам, я єсмь”. В.Зайцев пояснює це явищем
“парадоксу часу”.
6. В міфах багатьох народів говориться про те, що на небо літало багато
людей. В “Біблії” сказано, що Ісайя і Давид повернулися, а Єнох, Мойсей та Ілля
залишилися там. А чи не міг Ісус бути сином людини, яка лишилась на небі десь
там на якійсь планеті? Він міг на Землі говорити людям про свого фактичного
батька, який лишився і живе десь на іншій планеті, а земні люди ототожнили
батька з богом, створених їхньою фантазією, в якого вони звикли вірити.
Можливо, що саме цим можна пояснити те, чому Ісус говорить, що “царство
небесне – це не царство тіней, не схованка душ померлих”. “Бог не є Бог мертвих,
а живих” (Мк 12:27). Можливо що Ісус – син одного із земних людей, які живуть
на іншій планеті, який послав свого сина на Землю. Саме тому Ісус подібний до
земних людей, знає одну із земних мов, іудейську історію, але водночас не знає
життя на Землі. Саме тому в його мові багато космічних термінів: він часто
говорить про небо.
7. Христос не був засновником якоїсь нової релігійної течії, а лише
викладав свої знання з питань релігії, говорив про інші форми співжиття,
посилаючись на досвід царства небесного, де наявні більш високі і благородні
форми співжиття. Саме тому, згідно його повчань, царство небесне – це таке
благо, яке треба облаштувати і на Землі. Ісус не говорить про переселення людей
на небо, а говорить про необхідність зміни земного життя, перебудову його на
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принципах людяності (Мф 6:33; 23:24).
8). Іоан Дамаскін (7-8 ст.) в своєму “Достовірному поданні віри” відзначає
маневрованість віфліємської зірки. В “Святому писанні” ця зірка подається не
стоячою чи падаючою, а рухомою, відзначає довільність її переміщень по небу.
Вона може навіть зупинитися. В апокрифі “Повість про трьох королів-волхвів”
говориться, що Христос зійшов із зірки, яка “була не така, як її в наших країнах
в церквах малюють, а крила мала, як у орла, і багато довгих променів, які зірку
по колу рухали, коли вона спускалася на гору Ванс”.
9. Ісус Христос постає перед землянамии як обдарована, знаюча особа. Він
навіть виліковує людей від різних захворювань, що перевершує всі можливі
результати розвитку тодішньої медицини.
10. На деяких іконах Ісуса Христа вміщують в об'єкт, який своєю формою
нагадує ракету. Ісуса частіше всього малюють з ореолом навколо голови, що
нагадує шлем космонавтів. В “Учительському Євангілії” (апокріф 14 ст.) навіть
говориться про те, що Ісус вознісся на нобо не духом, а тілом.
11. Можливий новий прихід Ісуса на Землю, чому вчать християнські
богослови, можна пояснити тим, що він є посланцем якоїсь іншої цивілізації. Ісус
часто заявляє, що не встигните обійти міста Ізраїлю, як син людський прийде.
Виходячи з явища “парадоксу часу” це також можна пояснити.
В. Зайцев подає й інші аргументи на доведення правомірності своєї
космічної концепції природу образу Ісуса Христа.
До речі, один із аргументів на користь цієї точки зору можна знайти в книзі
Є. Бартошевича “Анголы, сеющие смерть”. Описуючи Христа, автор
Апокаліпсису часто називає його овном, тобто ягням. Серед сузір'їв Зодіаку є
сузір'я Овна (Агнца), яке з’являється прямо на Сході і заходить прямо на Заході
небосводу. Мати спасителя описується в Апокаліпсисі як “жінка, одягнена в
сонце, а під ногами її місяць, а на голові її вінок із дванадцяти зір” (Об’яв. 12:1).
При читанні цих строчок відразу ж згадується міфологічна грецька богиня
Діана, яка летить на серпі Місяця. В стародавні часи думали, що в сузір'ї Зодіаку,
по якому Сонце щорічно здійснює свій обхід неба, є нібито одна “жінка”.
Знаходиться вона в сузірї Діви. Відтак божественна фантастика Апокаліпсису
мас основою реальний небозвід: щороку Сонце дійсно “одягає” цю жінку своїми
променями, а внизу ніг її в один із 30 днів вересня справді проходить Місяць.
Над “головою” Діани дійсно знаходиться група зірок, які називаються “волоссям
Віроніки”. Серед дрібних зірочок, які ледь помітні неозброєним оком, можна
парахувати 12 трохи більших зірок, які згадуються в Апокаліпсисі.
На нашу думку, концепція космічного походження оповіді про Ісуса
Христа заслуговує на увагу. Можна мати гіпотезу, що на Землю прилітали
“посланці із Космосу”, яких земляни, маючи низький рівень інтелектуального
розвитку і домінування в суспільній свідомості релігійних поглядів на довкілля
могли наділити надприродними властивостями.
Тут можна провести таку паралель. Дещо повторюся із вище вже сказаним.
В згаданій вже книзі Д. Баклі “Австралійський Робінзон” розповідається, як він
– біла людина після аварії корабля попав в середовище туземців, які боготворили
його, вважаючи своїм покійним предком, бо ж вперше побачили сидячим на
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горбку, де був похований їхній померлий вождь. До того ж, ще й білу людину.
Відтак маємо чотири концепції образу Ісуса Христа – богословську,
міфологічну, історичну і космічну. Приймати можна будь-яку із них. Приймати
і шукати нові аргументи для доведення саме її достовірності.
Однак християнство – це не вигадка якоїсь окремої особи, а закономірне
явище в розвитку духовного світу людства. Якщо б навіть і прилітала якась особа
із Космосу, все одно без наявності відповідної суспільної бази, що породжує
відповідний духовний стан в буття соціуму, вона не могла б породити таке
масове духовне явище, яким є християнська релігія. Звичайно, Христос своєю
появою, як пише В.Зайцев, міг зіграти роль поєднувача мрій представників
пригнічених мас в одну мрію, а оскільки земне життя не задовільняло їх мрій, то
вони стали мріяти про небесне царство.
Однак виводити християнство із появи якогось косможителя на Землі не
можна. Християнство – земне вчення і основні риси його ідеології зародилися до
появи Христа (чи то він був історичною особою, а чи косможителем, що прилетів
на Землю).
Однак, допустивши існування якогось історичного прототипа Ісуса
Христа, це аж ніскільки не зневаження християнства. Адже ми не заперечуємо
існування Магомета, але ж іслам від цього не стає іншим, в чомусь
непривабливим. Так же проблема буття чи небуття історичного прототипа Ісуса
Христа є проблемою, якою повинна цікавитися історична наука. Для
релігієзнавсатва це не має ніякого значення, оскільки суть християнства в обох
випадках залишається однаковою.
Вивчення і аналіз кумранських знахідок, літератури, що вийшла останнім
часом з цього приводу і взагалі раннього християнства, має важливе значення
для з'ясування причин виникнення і тенденцій розвитку християнської релігії.
Треба дослідити, як ця релігія виникла і чому вона так міцно тримає у своєму
полоні значну кількість людей.
При написанні статті автором було використано таку літературу: И.
Амусин. Рукописи Мертвого моря. - М., 1960; И. Амусин. Находки у Мертвого
моря. – М.,1965; А. Каждан. Происхождение христианства и его сущность. -М.,
1965; А.Каждан. От Христа к Константину. –М., 1965; А.Каждан. Историческое
зерно преданий об Иисусе Христе//Наука и религия.-1966.- №2; С.Ковалев и
М.Кубланов. Находки в Иудейской пустыне. - М., І960; Я. Ленцман.
Происхождение христианства.- М.,1958; Ф.Енгельс. До історії раннього
християнства. Книга Одкровення. Бруно Бауер і раннє християнство // К.Маркс і
Ф.Енгельс. Про релігію. – К., 1956.; С. Никоненко. Легенда об Иисусе Христе.М., І964; И.А.Крывелев. Раскопки в библейских странах, М.,– І965; А. Робертсон
Происхождение христианства. М., – І959; А.Варшавский. Рукописи Мертвого
моря. - М., І960; М.Заборов. “Сыны света” и Новий завет. - М., І965; Г.Штоль.
Пещера у Мертвого моря. - М., І965; М.М. Кубланов Инсус Христос – бог,
человек, миф. - М,. – І964; Жил ли Иисус Христос // Наука и религия. – 1966, №5;
Д.Алегро. Сувої Мертвого моря // Людина і світ. -І967. - №2; И.А.Стучевский.
Восточные корин мифа об Христе. - М.,І958; Р.Ю.Виппер. Возникновение
христианской литературы. – М.-Л., І946; А.Юрин. Христы и антихристы // Наука
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и религия. – 1962. - №7; Н.Н.Розенталь. Христианство, его происхождение и
сущность. –М., 1960.
Стаття написана в 1968 році. Вона недоопрацьовувалася, бо ж
прийшлося б тоді її дещо переінакшувати, враховуючи деякі нові видруки з теми,
зокрема: Бенедикт ХVІ. Ісус з Назарету; Альфред Макбрайд. Образы Иисуса:
десять граней личности Христа. – М., 1993;М.Вальторт.Чоловік. Слово про
Ісуса Христа. – Львів, 1993; Дж. Данн. Новый вигляд на Иисуса Христа. Что
упустил поиск исторического Иисуса. – М., 2009; А.Зеннони. Иисус в Евангелиях.
– М., 1993; В.Каспер. Ісус Христос. – К., 2002; Дж.Кеннеди. Что было бы если б
Иисус не родился.- Од., 2009; Х.Керстен. Иисус жил в Индии. – М., 2007;
И.Крывелев. Что знает наука об Иисусе Христа. – М., 1993; А.Мень. Сын
человеческий. – М., 2002; П.Павленко. Платон і християнство. – Біла Церква,
2001; П.Павленко. Ісус Христос – постать історії. – К., 2002.; Б.Пилат. От
Иисуса к мессии. – М., 2008; Б.Пилат. Ииисус, евреи и раннее христианство. –
СПб, 2006; Э.Эрзунян. Загадки воскрешения Иисуса Христа. Инопланетяне в
Библии.- Р.-на-Д., 2006; Г.Ястребов. Кем был Иисус из Назарета? – К., 2008.
Стаття писалася в роки домінування в Союзі міфологічного бачення Ісуса
Христа, то ж із своєю статею, за моїх історичних підходів до постаті Ісуса
Христа, в широкий світ публікацій я не виходив, видрукувавши лише брошуру з
теми в Чернівцях.
В місячнику “Релігійна панорама” з часом мною було вміщено статтю
“ЧИ БУВ ІСУС ХРИСТОС ПРИБУЛЬЦЕМ ІЗ КОСМОСУ?”. Видруковую її.
Вона дещо повторює аргументи концепції В. Зайцева, але містить і дещо нове.
Вже не вперше з таким питанням до нас звертаються читачі “Релігійної
панорами”. На це питання наштовхнула автора куплена ним книга Едвіга
Ергуняна “Загадки воскрешения Иисуса Христа. Инопланетяне в Библии”
(Ростов-на-Дону, 2006). Ми придбали цю книгу і зауважимо, що автор її володіє
значним матеріалом із заявленої теми, використовує канонічні й апокрифічні
новозавітні тексти з метою довести причетність інопланетян і до народження
Ісуса Христа, і до його духовної діяльності на Землі. При цьому Е. Ергунян
вдається до паралелей християнських текстів з текстами інших релігійних
систем. Проте в своїх судженнях він не є оригінальним. До нього вже писали
інші з означеної теми. Як відомо, окрім богословської концепції природи Ісуса
Христа, що подається в Новому Завіті, є ще міфологічна та історична концепції.
Якщо перша взагалі заперечує життя Ісуса Христа на Землі, то друга розглядає
Ісуса Христа як знану у свій час історичну постать. При цьому вона свою сутність
подає словами А.Барбюса: “Коли появився Ісус, ще не існувало Христа, а коли
появився Христос, уже давно не існувало на світі Ісуса. Ісус Христос ніколи не
існував”.
В 70-80-х роках м.ст. в Союзі популярною була співзвучна Е.Ергуняну
космічна точка зору на природу образу Ісуса Христа. Її обгрунтовував у своїх
працях передовсім білоруський дослідник В.Зайцев. Особливістю
розмірковувань його було те, що, з метою обгрунтування своєї точки зору, він
звертався до новозавітніх текстів. Насамперед В.Зайцев звертає увагу на постійні
42

питання Ісуса: за кого приймають мене люди? Якщо б він був звичайною
людиною, то чого б тоді виникало таке питання. Відомо, що Йосип Флавій у
своїх “Іудейських давностях” писав про Ісуса як про “мудру людину, якщо його
взагалі можна назвати людиною”. Ісус часто говорить про свого батька
небесного, про те, що земляни на небеса не можуть попасти: “Бо ж я з неба
зійшов не для того, щоб волю чинити Свою, а волю Того, Хто послав мене… Оце
ж воля Мого Отця… І казали вони (юдеї): “Хіба Він не Ісус, син Йосипів, що ми
знаємо батька та матір Його? Як же Він каже: “Я з неба зійшов?”. А Ісус відповів
і промовив до них: “Не ремствуйте ви між собою! Ніхто бо не може до Мене
прийти, як Отець, що послав Мене…” (Ів. 6: 38-44); “Ісус же сказав: “Ще не довго
побуду Я з вами, та й до Того піду, Хто послав Мене. Ви будете шукати Мене і
не знайдете, а туди, де Я буду, ви прибути не зможете” (Ів. 7:33-34); “Я знаю,
звідки Я прийшов і куди Я йду. Ви ж не знаєте звідкіля Я приходжу і куди Я йду”
(Ів. 8:14); “Я Сам свідчу про Себе Самого і свідчить про Мене Отець, що послав
Він Мене… Ви від долу, Я – звисока, ви від світу цього, Я – не з цього світу” (Ів.
8:18, 23). Ті, хто слухав Ісуса, часто не могли втямити, про яке „царство небеснеǁ
і якого “Батька небесного як про дійсно існуючі реалії він їм говорить. На що їм
Ісус відповідав: “Я маю багато про вас говорити й судити; правдивий же Той,
Хто послав Мене, і Я світові те говорю, що від Нього почув”. Але не зрозуміли
вони, що то Він про Отця їм говорив… “Сам Я від Себе нічого не дію, але те
говорю, як Отець Мій Мене тому навчив” (Ів. 8:26-28).
В.Зайцев звертає увагу на надто суперечливе описання Євангеліями
питання про батьків Ісуса. Насамперед цікавим є вислів “так думано” з Євангелії
від Луки перед поданням родоводу Ісуса Христа. До того ж, Ісус Христос сам
часто говорить про свої родинні зв’язки з батьками “лише по Богу”: “І,
показавши рукою Своєю на учнів Своїх, Він промовив: “Ото Моя мати та браття
Мої. Бо хто волю Мого Отця, що на небі чинитиме, той Мені і брат, і сестра, і
мати” (Мф 12:49-50); “А народ кругом Нього сидів. І сказали Йому: “Ото мати
Твоя, і брати Твої, і сестри Твої, що Тебе питають осторонь”. А він їм відповів і
сказав: “Хто Моя мати і брати?”. І поглянув на тих, що навколо Нього сиділи, і
промовив: “Ось мати Моя та браття Мої!” (Мк 3: 32-34). Дослідник вважає, що
Ісус прибув на Землю дорослим. Це засвідчують ранні Євангелії Марка та Івана,
де відсутнє описання його народження і дитинства. Останнє є в Євангеліях
Матвія і Луки, але вони пізніші за часом написання. Найбільше про космічні
аспекти життя Ісуса пише Євангеліє від Івана. Він взагалі тут у співзвучності з
Одкровенням постає як Слово (Логос). Вражає всіх тих, хто, згідно з
Євангеліями, спілкується з Ісусом, незнання ним способу і прийнятих принципів
земного життя. Ісус не боїться дискусувати з представниками влади, заперечує
прийняту іудаїзмом суботу, пости, демонстративно виражає зневагу до багатих,
не вшановує іудейські святині, зокрема храм, закликає не обмежуватися
заповідями Декалогу та ін. Незрозумілими для тих, хто слухав тридцятилітнього
Ісуса були його слова, що він бачив Авраама. “Ісус їм відказав: “Поправді,
поправді кажу вам: перш ніж був Авраам, я був” (Ів.8:57-58). В.Зайцев пояснює
це “парадоксом часу”, коли той, хто відправляється в космічний простір, може
там, за його рахунком років, прожити десь десяток років, а в цей відрізок часу на
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Землі можуть пройти тисячі років.
Про польоти землян в космічний простір свідчать біблійні оповіді. Зокрема
там сказано, що літали і повернулися Ісайя і Давид, а Єнох, Мойсей та Ілля
залишилися там. То ж чи не міг Ісус бути сином людини, яка лишилася жити на
небі, а тому Ісус й говорить, що батько небесний є істинним і що Він посланий
ним на Землю. Саме тому в своїх розмовах Ісус Христос багато говорить про
небо, знає мову свого батька, хоч водночас погано знає спосіб життя на Землі.
Для нього “царство небесне - не царство тіней, не схованка душ померлихǁ. Воно
– царство блаженства, благородних форм співжиття, до чого мають прагнути всі
земляни. В.Зайцев особливу увагу приділив Віфлеємській зірці, розглядаючи її
як той космічний корабель, на якому прибув на Землю Ісус Христос. Згідно
Новозавітної версії, зірка ця якось вільно рухалася по небу, а то й зупинялася.
Маневреність Віфлеємської зірки відзначав Іоанн Дамаскін у своєму
“Достовірному поданні віри”.
В апокріфі “Повість про трьох королів-волхвів” говориться, що Христос
зійшов із зірки, яка “була не така, якою її в наших країнах у церквах малюють, а
крила мала, як у орла, і багато довгих променів, які зірку по колу рухали, коли
вона спускалася на гору Ванс”. Візантієць Федот (І ст.), що засвідчує
ранньогностичний сувій, знайдений у Верхньому Єгипті в 1945 році, також
пов’язував пришестя Ісуса Христа на Землю з появою на небосхилі “нової зірки”.
На деяких іконах Ісуса Христа і святих малюють з німбом-ореолом навколо
голови, що нагадує шлем космонавтів, а самого Спасителя подають вміщеним в
овальний об’єкт, що нагадує космічну ракету. Так, в Дечанському монастирі
(Сербія) знаходиться фреска ХІV століття, в центрі якої Ісус Христос затягує
жінок у ракетоподібної форми споруду, а навколо летять два об’єкти, що
нагадують ракети із пасажирами всередині. Пасажир передньої ракети навіть
оглядається назад. Ікона була намальована за декілька століть до того, як
з’явилися космічні кораблі, але ці за своєю зовнішньою формою нагадують
кораблі Дечанської ікони. На користь космічної версії відносять і те, що в
“Апокаліпсисі” Ісуса Христа називають овном (ягням). Серед сузір’їв Зодіаку є
сузір’я Овна (Агнца), яке з’являється прямо на Сході і заходить прямо на Заході
небозводу. Мати Спасителя описується в Апокаліпсисі як “жінка, зодягнена в
Сонце, під ногами її Місяць, а на голові її вінок із дванадцяти зірок” (Одкр. 12:1).
В давні часи гадали, що в сузір’ях Зодіаку, по яких Сонце щорічно здійснює свій
обхід неба, є нібито одна “жінка”. Знаходиться вона в сузір’ї Діви. Відтак
божественні оповіді Апокаліпсису мають своєю основою реальний небозвід.
Щороку Сонце дійсно “одягає” цю “жону” своїм промінням. Внизу ніг її один
раз в 30 днів вересня дійсно проходить Місяць. Над головою “жони” знаходиться
група зірочок, які називають “волоссям Віроніки”. Серед дрібних зірочок, які
ледь помітні неозброєним оком, можна нарахувати 12 трохи більших зірок, які
згадуються в Апокаліпсисі. Наука не заперечує наявності в космічному просторі
небесних об’єктів населених розумними істотами, а відтак вона допіскає
можливість відвідання нашої планети мешканцями інших світів. Проте це, як і
оповідь В.Зайцева, є лише гіпотезою, умоглядними розмірковуваннями.
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Розділ перший. ПРАВОСЛАВ’Я І ГРЕКО-КАТОЛИЦИЗМ
В ОСОБАХ ЇХ ДІЯЧІВ
1.1 ОСКОЛЬДОВЕ І ВОЛОДИМИРОВЕ ХРЕЩЕННЯ –
СПІВСТАВЛЕННЯ НА КАНОНІЧНІСТЬ
В Україні, як і в сучасній Росії, готуються десь ледь не на державному рівні
відзначити круглу річницю з дня смерті князя Володимира Великого. При цьому
Путін особисто зацікавився цією датою. Цим він переслідує далекосяжну мету.
Оскільки князь Володимир нібито хрестився в Херсонесі (а це, за мисленням
російського фюрера, нині для нього вже територія Росії), то вшанування
прийняття Руссю християнства і дати Хрестителя потрібно, на його дурь,
пов’язувати не з так званою «Київською купіллю», а з Кримом. В Росії нині
активно поширюється концепція Кримоправославія, згідно з якою хрещення
Києва є одним із хрещень на теренах Русі. Далі був Новгород, інші руські міста,
а дещо пізніше Москва, яка в християнському житті після занепаду Візантійської
імперії за судженнями великоросійських ідеологів зіграла роль «Третього Риму«.
Відтак Київ тоді, з московської точки зору, є лише однією із сходинок історичнохристиянського процесу, однією, а не визначальною. Власне такі ж міркування
будуть і тоді, коли починати християнський процес на Русі від князя
Володимира. А між тим християнство на наших теренах з’явилося й
поширювалося до прийняття його князем Володимиром. У нас недостатньо
досліджений волинський шлях його. Православна Церква була зацікавлена у
виокремленні київського шляху, бо ж так легше було відсікти від християнства
на наших теренах у його витоках римське джерело, абсолютизувати херсонеське,
а відтак – константинопольське.
Наголошу тут ще на тому, що я б вживав слово хрищення через літеру И,
бо ж, вживаючи в ньому літеру Е, ми цим самим засвідчуємо те, що
здійснюваним обрядом Іван Христитель вже вів охрещених до символу нової
релігії – хреста як знаряддя смерті Спасителя, але ж остання через розп’яття на
хресті була десь через три роки після коєного над Ісусом водного обряду в
Іордані. А так маємо християнство до Христа. Вважаю, що через цей обряд,
коєний Іваном, йшли не до Хреста як сииволу смерті, а до Христа як Спасителя.
Проте оскільки вже ввійшло в традицію обряд називати хрещенням, то в нашому
тексті він звучить через Е, хоч то не зовсім вірно. А взагалі чи варто вшановувати
те знаряддя, до якого вдалися вороги Ісуса Христа, розіп’явши його. Певне тому
протестанти не вклоняються хресту. При цьому слушно звучить запитання
Президента мормонів Хінклі: «А якби повісили Ісуса, то що – ми молилися б до
петлі?».
Ще одне. Для нас незрозумілим є й те, який водний обряд за своїм
потаємним змістом (до того ж, масовий, а не лише над Ісусом) творив Іван,
названий Хрестителем, в Йордані, якщо Ісус ще тільки мав зрештою постати як
Христос. Хрещення до хреста: що то? Послідовники релігії Ісуса Христа
називаються християнами (через И), всі вони сприймають хрест. Але при цьому
лише Християни віри євангельської (п’ятидесятники) наголошують на
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необхідності, окрім водного, ще й духовного хрещення, про що застрігав Іван
Хреститель при водному хрещенні ним Ісуса Христа. Якщо тільки під час цього
Іванового обряду Ісус постав як Христос, то слід відзначати не Різдво Христове,
а Різдво Ісусове.
Тепер повернемося до теми цього параграфу. Нинішня фашистська
російська влада у своїх привласненнях української історії дійшла й до такого
нахабства, що вирішила у спосіб рейтерського захоплення спорудити громадний
пам’ятник київському князю Володимиру на Боровицькій площі Москви,
Москви, яка й у згадці ще не була, коли він хрестив Київ. Ця путінівська акція з
«русифікації»
Володимира
Святославовича
є
абсолютно
наочним
віддзеркаленням сьогоденної Росії, її проблем, фобій та хвороб. Ми, українці,
добре знаємо, що саме наш києво-руський князь Володимир-Хреститель був при
владі у 980-1015 роках, помер у Берестові (тоді під Києвом) за 132 роки до з’яви
«сельца малого» Москви (навіть якщо прийняти офіційну дату цієї події 1147 рік.
То ж маємо явні імперські фальсифікації владою Путіна історії. Проте може й
дивного чогось в цьому немає. Недавній мер Москви Лужков був здивований
тим, що її засновник Юрій Довгорукий похований в Києві, бо ж був впевнений в
тому, що прах князя знаходиться під тим пам’ятником, який стоїть перед
Московською міськрадою на Тверській вулиці.
Спорудженням пам’ятника Володимиру Великому Москва ставить
завдання довести, що немає якоїсь окремої історії України і Росії, що вона –
спільна. А якщо це так, то перевага Москви тут в тому, що вона, вшановуючи
князя, вибудовує значно більший йому пам’ятник від київського. Висота
монумента 17,5 метрів та й спорудження забирає більше 25 тонн бронзи.
Споруджувач монументу – Російське військово-історичне товаориство відоме
своїми агресивно-шовіністичними орієнтаціями щодо України і в
фальсифікаціях її історії. Обгрунтовуючи в такий спосіб якусь духовну цілісність
московитів і українців й нівелюючи при цьому етнічну особливість кожного,
вороги українства активізують прагнення до захисту цієї єдиної духовності від
якихось посягань зовнішніх щодо неї ворогів. А як свідчить історія і зокрема
нинішні події на мусульманському Сході, духовний ресурс є важливішим за
матеріальний чи військовий. Певне цим можна пояснити підтримку десь понад
70% росіян агресивної і загарбницької політики щодо України нинішньої
Московської влади. Та й взагалі, як свідчить історія, москвини ніколи не були
доброзичливими щодо нас, українців. Вся історія наших взаємин – це історія
приниження українців, бо ж вони, дивись, великороси, а ми - малороси. То ж
великим гріхом є вияв якоїсь любові чи навіть приязні до нашого споконвічного
ворога, загарбника не тільки наших земель, а й духовних здобутків.
Визнання єдиною значимою подією в хрешальній історії русинів лише 988
року не є дивним, бо ж це з волі московских істориків працювало на духовну
цілісність Київської імперії. А між тим Хрещення Русі князем Володимиром не
було якоюсь більш значимою подією, ніж прийняття християнства у 860 році
князем Оскольдом (Аскольдом). Дивним є те, що 1150-літній ювілей цього
хрещення у 2010 році якось промелькнув для влади України (ледь не написав
«української влади» -А.К.) непоміченим. Бо ж бачите він для Москви не цікавий.
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А між тим та подія відіграла в історії Київської Русі значимішу роль, ніж
непомічене тогочасним християнським світом Володимирове Хрещення.
Коли в 1866 році (про 866 рік дати Хрещення мова йтиме нижче – А.К.)
відзначалося в Російській імперії тисячоліття прийняття у Візантії Оскольда в
християнську віру, то тогорічна газета «Современная летопись» зазначала: «У
нас обыкновенно считают Крещение земли Русской со времен св. равноап. вел.
кн. Владимира. Но при Владимире христианство уже воцарилось в России,
сделалось господствующей религией. Основание же ему и первое насаждение
положены Аскольдом и Диром (про це ім’я також нижче – А.К.). С того времени
оно прекращалось в России, продолжая постоянно возрастать и приходить в
силу. Без крещения Аскольда и Дира не крестилась бы св. равноап. кн. Ольга; без
крещения Ольги не последовало бы крещения Владимира… Начинать
христианство в России со дней Владимира то же, что начинать его в Римской
империи со дней императора Константина. Но при Константине, так же как и при
Владимире, произошло уже торжество новой веры, а появление ее еще большую
имеет важность. Владимир решился на перемену веры в государстве, потому что
всюду видел вокруг себя христиан… Религия христианская столь приобрела
силы над умами и столь успела ослабить языческую, что вопрос об утверждении
Православной веры сделался потребностью времени». Тоді ж у «Киевских
епархиальных ведомостях» ректор Київського університету св. Володимира
проф. М.Максимович писав: «Новый год особенно замечателен: он завершает
собой тысячелетие русского христианства. В 1866 году киевские князья Оскольд
и Дир ходили на Царьград за добычей и воротились в Киев с бесценным
сокровищем веры Христовой. С этого похода на Царьград и начинается
историческая известность Руси: «нача ся прозывати Русская земля», - говорит
Нестор преподобный… Ныне пришла пора ознаменовать тысячелетие русского
христианства – в Киеве, где началось наше Православие».
А ось що пише в праці «Тысячелетие евангельской проповеди в русской
земле« православний протоієрей Микола Оглобін (1814-1877): «Времена Ольги
помогли Владимиру утвердиться и собою утвердить всю тогдашнюю языческую
Русь в святой вере православной. В свою очередь, и вел. княгиня Ольга ту же
самую услугу приняла от христиан времен Оскольда и Дира… Крещение
предков наших, с особенной силой проявившееся при Оскольде и Дире, не могло
не продолжиться при вел. княгине Ольге, счастливое же продолжение его при
этой мудрой правительнице не могло не обусловить собою еще более счастивого,
не только продолжения, но и его окончания при вел. кн. Владимире. Такова связь
одной проповеди с другою…».
Про необхідність відзначення у 1866 році «памяти первого киеворусского
православного государя-мученика Оскольда-Николая» тогорічна преса писала:
«Это священный долг Руси». Тодішній митрополит Київський та Галицький
Арсеній вважав навіть «справою всієї православної Русі спорудження
пам’ятника князю Оскольду».
До прийняття християнства, згідно «Повісті врем’яних літ» Нестора
Літописця при уважному її прочитанні, Володимира спонукали не якісь там
духовні устремління, прозріння, озаріння і щось подібне, як це нині прагнуть
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йому приписати його оспівувачі, а чоловіче бажання мати однією із своїх жінок
(а у нього було вже вісімсот п’ять жінок і наложниць !!!) ще й небачену ним
візантійську царівну Анну. Літопис пише: «Слышу же се, яко сестру имата
девою, да аще ее не вдаста за мя, створю граду вашему, якоже и сему створих».
Брати Василь та Костянтин - тодішні візантійські царі, умовивши Анну,
погодилися віддати її Володимиру, але за умови, що він своє язичництво змінить
на християнство. То ж тут нічого не додаси і нічого із сказаного не зміниш: даєте
Анну – приймаю християнство. Тому описані Нестором при цьому мотиви
вибору князем саме християнства і відвернення інших релігій звучать в
літописовому виголошенні їх подеколи навіть аморально і брехливо (зокрема,
про пиття мусульманами води від підмивання, про «смрад великий»).
Відтак Володимир не дав згоди на іслам не тому, що ця релігія не підходила
йому із-за якихось там своїх віроповчальних особливостей, а, дивись, вона
забороняє ще й вживати сало, алкоголь, обмежує кількість жінок чотирма тощо.
Тепер щодо самого обряду, як тепер його називають «Хрещення Київської
Русі». Як такого канонами прописаного, згідно літопису, його не було. Хрещення
Русі здійснювалося не єпископом (лише Володимира в Корсуні хрестив
«епископъ же корсуньский с попы царицины»), а «наутрия же изиде Володимер
с попы царицины и с корсуньскыми на Дънепръ… Влезоша в воду, и стаяху овы
до шие, а друзии до персий, младии же по перси от берега, друзии же младенци
держаще, свершении же бродяху, попове же стояще молитвы творяху. И бяще
сивидети радость на небеси и на земли только душ спасаемыхъ».
Для хрещення Києва Володимир привіз до своєї столиці Анастаса
Корсунянина (із Літопису Нестора не дізнаєшся, хто він є, хіба що той, хто
зрадою допоміг Володимиру оволодіти осадженим містом) разом з іншими
«священниками корсунскими» без явного доручення їм на хрещенські дії з боку
керівництва Церкви Константинополя або хоч якогось єпископа. В «Повісті…»
сказано, що Володимир їх (цих священиків) просто «взял». Та й що то за масовка
в прийнятті християнства: де такий масований обряд набуття християнської
конфесійної належності прописаний? Адже ввжається канонічним, коли кожна
людина сама особисто приймає водне охрещення, сама йде до Бога. А тут, як
зазначає літопис, діти і дорослі «вошли в воду…, бродили, попы же совершали
молитвы, стоя на месте». Попи були, а де ж тут єпископ? Та й хто був той Анастас
Корсунянин («се мужь корсунянинъ, имянемъ Настасъ»), який разом з
Володимиром режисував те дійство? Уважно почитайте «Повість», адже там ніде
не сказано, що він був не то що єпископом, а навіть священиком! Говориться, що
коли Володимир спорудив церкву пресвятої Богородиці, то «поручи ю Настасу
Корсунянину, и попі корсуньскія пристави служити в ней».
Тут постає ще одне питання: на якій підставі хрещення киян подається як
хрещення всієї Київської Русі? Адже в Літописі Нестора далі ніде не описують
коєння таких обрядів інде так, як те було в Києві, а лише наголошується, що
нібито факт Дніпровської купелі, Володимирового хрещення має значення до
інших поселень давнього русьського народу.
На фоні цього дещо спрощеного прийняття християнства Володимиром
Аскольдове виглядає більш вагомим. Візантійське джерело про нього
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повідомляє: «Випробувавши таким чином гнів Божий, за молитвами Фотія,
котрий того часу керував Церквою, руси повернулися у Вітчизну і трохи
перегодом («спустя немного») надіслали послів до Константинополя просити
собі хрещення. Їхнє бажання було сповнене – до них було надіслано єпископа«.
Найбільш детально описав Аскольдове хрещення онук імператора Василя
Македонянина – Константин Багрянородний. З нього видно, що хрещення мало
характер добровільного волевиявлення громадян, без якогось примусу до зміни
віри. Це не те, що Володимир застеріг, що той, хто не прийде до річки, «будет
мне врагом». До того ж, як свідчить Костянтин Багрянородний, руський князь
ухвалу про перехід в християнську віру приймав не одноосібно (у Володимира:
віддасте за мене Анну – прийму християнство), а порадившись із боярами,
дружиною та народом, скликавши для цього Віче.
Що вражає, то це те, що багато русичів добровільно наслідували приклад
свого князя. Ось як про це написано: «І народ русів…він залучив до переговорів
і, уклавши з ними мирний договір, переконав зробитися учасниками
божественного хрещення, і влаштував так, що вони прийняли архієпископа, який
одержав рукоположення від патріярха Ігнатія. Архієпископ, прибувши до країни
народу, про який йшлося, задля згаданої справи, прийнятий був прихильно»
(Наша віра. - №7).
Тогочасні джерела описують чудо неспалимої Євангелії, явлення руському
війську начолі з Оскольдом під стінами Константинополя Божої Матері, чого не
мав Волдодимир. У 860 році від імені Русі Аскольд й імператор Візантії Василь
І уклали договір «миру і любові», згідно якого русичі припиняли облогу
Константинополя, одержали контрибуцію і данину. Однією з умов договору було
неодмінне хрещення руського князя і його військової дружини. Саме на
виконання цього договору до Києва були направлені християнські місіонери
начолі з православним єпископом, який і здійснив згадуване вище хрещення.
Сам Оскольд, відповідно до переказу, записаного в Київькому літописі, прийняв
християнство під ім’ям Миколая. Опісля на його мигилі була споруджена церква,
з часом – монастир на честь Миколая Чудотворця. Відтак саме 860 рік (а не 988)
є відліковою крапкою для нової, християнської історії Русі. «Відкриття Русі», як
про це писав константинопольський патріарх Фотій, відбулося у 860 році.
«Повість врем’яних літ» з посиланням на «літописання грецьке» відзначає, що з
цього часу «начала прозівати Руська земля», тобто відбулося «дипломатичне
визнання» Київської Русі. Сприяло цьому і прийняття київською верхівкою
християнства. Більше того, як повідомляє Никонівський літопис, при укладенні
миру Царгорода із «прєжєрєчными Русы, и приложи сихъ на христианство, и
обєщавшєся крєститися, и просиша архиєрєя, и посла к ним царь».
Факт хрещення русичів в ІХ столітті після походу Оскольда на
Константинополь надто широко і навіть дріб’язково описаний у візантійських
джерелах. В одному з них читаємо: «Відразу ж після одсади Константинополя
прийшло від Руси посольство, яке просило зробити їх співучасниками
божественного хрещення, що й було зроблено». В іншому джерелі читаємо:
«Випробувавши в такий спосіб гнів Божий, по молитвах керуючого в той час
Церквою Фотія, руси повернулися до своєї вітчизни і невдовзі прислали послів
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до Константинополя просити собі хрещення. Їх бажання було задоволене – до
них було послано єпископа».
Характерним є те, що жодне візантійське історичне джерело не згадує про
таку здавалося б важливу (за пізнішими оцінками в московсько-царські часи й
нині) подію, як хрещення Русі за князя Володимира. Аналогічно відсутні
інформації про Хрещення Київської Русі в Х столітті і в західно-європейських
історичних джерелах. А це тому, що в означеному світі Київська держава вже
значилася як християнська, визнавалася наявність у неї русьської православної
єпархії, а відтак ще якесь там додаткове її хрещення за Володимира сприймалося
вже як якесь непорозуміння. Таку ж думку в оцінках Оскольдового і
Володимирового хрещень проводить і відомий український історик
М.Брайчевський у своїй фундаментальній праці «Утверждение христанства на
Руси»(К.,1989),в менших працях - «Аскольд – царь Киевский» та «Летопись
Аскольда».
Цікавий розвиток подій, пов’язаних з описанням Оскольдового і
Володимирового хрещень, зауважує знаний російський історик М.Н.Тихомиров.
«Факт обращения Руси в христианство в ІХ веке остается бесспорным, так как о
нем сообщает в своих посланиях современник и деятельное лицо этого события
патриарх Фотий, - пише академік. - В Никоновской летописи также находим
рассказ о крещении Руси при кн. Аскольде. …Крещение Руси при патриархе
Фотии оставило большой след в русской церковной традиции. Еще в ХІ-ХІІ вв.
христианство на Руси считалось утвердившимся при патриархе Фотии в ІХ веке.
Поэтому в некоторых произведениях этого времени имеем странный
анахронизм, по которому современником Фотия назван князь Владимир,
крестивший Русь в 989 году (тобто десь понад сто років після Патріарха Фотія –
А.К.)». «Крестися Владимир и взя у Фотиа патриарха Цареградского первого
митрополита Киеву», - читаем в некоторых летописях. Патриарха Фотия каки
просветителя Руской земли называет и такой ранний праимятник, как Церковный
устав князя Всеволода ХІІ века».
Незгадку Володимирового хрещення можна ще пояснити й тим, що воно
відбулося дещо в «анархічний спосіб», без дотримання належних обрядових
норм. Відтак тоді можна поставити питання: Чи канонічним воно було? Тому
прагнення нинішнього московського патріарха Кирила виводити свою
концепцію «святой Руси» чи «исторической Руси» з років Володимирового
хрещення історично є безпідставним. Русь хрестилася за князя Оскольда і це
хрещення до теренів, на яких опісля постала Московія, ніякого відношення не
має. То ж нічого Кирилу історію переписувати на свій копил, нічого центр із
відзначення 1025-річчя Хрещення Київської Русі було переносити до Москви і
Росії, загубивши при цьому в рішеннях архієрейського собору РПЦ з нагоди
ювілею слово «Київської« і наголошуючи при цьому на хрещенні вже просто
«Руси«. Маємо наглий російський імперіалізм чистої води, який ними навіть
оспіваний: «Все, что мною пройдено, все вокруг мое». Нині цей московськоправославний імперіалізм виявляється у прагненні Росії і неофашиста Путіна
монополізувати відзначення 1000-ліття з року смерті Володимира Великого.
Ще одне. Чому виявилося таким забутим хрещення Київської Русі при
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Оскольді? Його ж майже не згадують в московсько-православних джерелах.
Навіть в «Повісті врем’яних літ» лише фрагментиком і в році 866-му (?) сказано
про Оскольдове хрещення. В 2010 році подеколи згадали, бо ж подія – 1150 років
– була ювілейна. А справа тут в тому, що, завдячуючи просвітителям Кирилу і
Мефодію, Оскольд був охрещений під ім’ям Миколая. Певне тому він обрав це
ім’я, що на царство його коронував сам Римський Папа Миколай. Бажаючи
«зам’яти» цю подію, Православна Церква вдалася до всілякого її замовчування і
возвеличення саме Володимирового хрещення, хоч воно, як вище зазначалося,
багато в чому було не строго канонічним та й продовженням вже наявного до
нього хрещення. Як свідчить дослідження описання в різних давньокиївських
джерелах епізоду вибору вір Володимиром, він відбувався не на основі
глибокого осягнення князем сутності різних конфесій, зокрема і різновидів
християнської релігії (йому багато говорили про свою релігію лише греки), а
частіше на плітаках православних про інші релігії з метою добитися прийняття
Володимиром саме їх віри. Згадаймо, як оббріхали візантійські посланці
мусульман. Це описано в уривках із «Повісті…», які подаються в цьому числі УР
в кінці статті «Князь Володимир та іслам». З літопису Нестора видно, що саме
на основі насамперед зовнішньої привабливості Володимир віддав перевагу, як
це свідчить літопис, візантійському християнству («не знали – на небе или на
земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой»). Що дало
прийняття Київською Руссю християнства для подальшої історичної долі
українського народу, то те мають розповісти історики. Історія ж свідчить про те,
що після смерті князя Володимира в 1015 році його багатожонство дало про себе
знати тією боротьбою, яку затіяли між собою його чисельні сини. Та й хрещення
не врахувало історичну перспективу, бо ж скоро Візантія занепала, а
цивілізаційний розвиток перемістився в Європу, від якого Русь-Україну
відгородило на століття, а то й тисячоліття прийняте Володимиром християнство
Східного зразка. Ще й нині Московія із своїм «русским миром» і його філіальним
виявленням через УПЦ МП в Україні прагне відгородити устремління українців
до Європи, повернути в століття московського колоніального поневолення
український народ.
Вище я зазначав, що відсутня єдність серед істориків щодо дати
Оскольдового хрещення, початку християнізації Русі – 860 чи 866 рік? Історик
Сергій Шумило, матеріалами із праці якого «Князь Оскольд и христианизация
Руси» (К., 2010) ми широко користуємося в цій статті, обстоює 860 рік такими
аргуменитами:
1) саме в цьому році князю Оскольду і його війську було явлено під
стінами чудо Божої Матері, що спричинило прийняття ними рішення про
прийняття християнства;
2) в цьому ж році Візантія і Русь заключили договір «мира і любові»,
однією із умов якого було хрещення русьського князя і його дружини;
3) саме в цьому році, згідно із названою вище угодою з Константинополем,
в Русь були відправлені християнські місіонери начолі з єпископом, саме тим,
який і здійснив хрещення князя, декого із бояр, його дружини і народ.
В історії вихід Київської Русі на історичну арену прийнято датувати саме
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860 роком. У Брюсельській хроніці Кюмона навіть названа точна дата нападу
Русі на Константинополь – 18 червня 860 року, з якої в зарубіжжі визнають
наявність Київської держави. Саме при князі Оскольді була введена система
літочислення, в якій відрахунок років починається з 860 року.
Факт введення у 860 році так званої «києво-руської ери« описує і професор
М.Ю.Брайчевський: «На Русі в часи Оскольда було впроваджено особливе
літочислення – «Русская ера», що починала відрахунок років від знаменного
походу на Константинополь, тобто від 860 року… Таким чином, починаючи
систематичне подання історичних подій, літописець ІХ століття обрав умовну
дату – 860 рік – час відважного походу Русі на Константинополь і її
християнізацію… Акт хрещення Русі був осмислений як поворотний момент в
історії країни, як своєрідний перелом на шляху до прогресу, а відповідно
визнаний за хронологічний репер…. Покінчивши з язичництвом, країна нібито
поривала із своїм «варварським» минулим. Приєднуючись до християнства, вона
ставала частиною ойкумени, цивілізованого світу». Дата 866 домінувала в
істориків (а з нею пов’язувався похід Оскольда на Константинополь) до 1894
року, коли було знайдено в Брюселі, як вже зазначалося, коротку грецьку
анонімну хроніку, де писалося, що 18 червня 860 року руси підійшли до
Константинополя на двох своїх кораблях і зазнали поразки. Та й історик
Голубинський самостійно навіть дещо раніше прийшов до висновку, що те
відбулося десь у 860-861 році.
Тепер щодо імені князя – Оскольд чи Аскольд? Це добре розтлумачив
єпископ Євлогій Новомосковський у своїй статті про початки християнізації Русі
в «Трудах Киевской Духовной Академии» (2008. - №9). «В «Повісті врем’яних
літ», після редагування її російськими літописцями (ХІV ст.), яким притаманним
є голосне «о» виголошувати як «а», Оскольд став Аскольдом. В Никонівському
літопису князь називається Осколдом. Тому в літературі з того часу
зустрічаються різні написання». Деякі дослідники вважали навіть, що Оскольд і
Дир взагалі є одним ім’ям, а тому пропонували писати Осколдир чи Оскол альДир (таке поєднання є в арабських хроніках).
Історики одностайно визнають 860 рік за початок творення державності
Руси-України. Є здогадки, що Оскольд був похований на горі, яку кияни
називають «Аскольдова могила». На його честь тут було споруджено свого часу
монастир св. Миколая, який в роки радянської влади був зруйнований. У
збереженій церкві-ротонді у липні 2010 року відбулося посвячення в її
підвальному приміщенні крипти на честь Оскольда. Посвячення здійснив
владика Йосиф Мілян – тодішній помічник глави УГКЦ кардинала Любомира
Гузара. Цей храм має зайняти таке важливе місце в історії українського народу,
як, зокрема, Корсунь - місце хрещення князя Володимира в Криму (Україна
молода. – 2010. - 16 липня). Художник-архітектор Олександр Вазіанов, який три
роки працював над оздобленням крипти, сказав: «Робота була надзвичайно
важкою, оскільки, за задумом, крипта мала бути розписана на зразок тих, що
були ще в ХІІ столітті». Відтепер Оскольдова крипта стане місцем відправлення
поминальних Богослужінь, молитв за святого Аскольда й інших святих і
мучеників Церкви.
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Автор статті не є прискіпливим до фактів істориком. Я тут скористався
взагалі тим, що писали з означених вище питань інші науковці. Взятися за
означену тему і написати цю статтю мене спонукали питання: 1). Чому так
возвеличують Володимирове хрещеннгя і так піддають забуттю Оскольдове?
2).Чи за канонами Володимир провів хрещення, а чи ж в тому виявився чистої
води експромт? 3).Чи Володимирове хрещення поставало як духовна революція,
а чи ж це був чистої води політичний акт, який сприяв зближенню Київської Русі
з відносно історично успішною на той час Візантією? 4). Наскільки
обгрунтованим є нахабство російської влади – і церковної, і церковної – щодо
відзначення саме ними 1000-ліття з року смерті князя-хрестителя? То ж
прийшлося взятися за вивчення події на основі подання її не лише в працях
істориків, а й безпосередньо в літописних джерелах.
1.2 ПЕТРО МОГИЛА – ВІДРОДЖУВАЧ УКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВ’Я
1.2 а Петро Могила – фундатор Церкви і богослів’я України
Петро Могила (1596 – 1647) - видатний діяч української церкви й культури
ХVІІ століття, богослов і мислитель. Освіту здобув, ймовірно, спочатку в школі
Львівського братства, а потім у колегіях та університетах Франції й Голандії. В
1627 Могилу обирають архимандритом Києво-Печерської Лаври, в 1633 -митрополитом Київським, Галицьким і всієї Руси. На цій посаді він стає також
екзархом Константинопольського патріарха.
Петро Могила був високоосвіченою людиною, знав кілька мов, значно
розширив сферу застосування української мови -- в перекладах Біблії, церковних
переказах, книгодрукуванні. Толерантно ставлячись до різних віросповідань, до
ідеї зближення всіх християнських церков, він підпорядкував свою діяльність
зміцненню православ'я, розбудові духовної єдності українського народу через
такі інституції, як церква, колегії, школи, друкарні, бібліотеки, театр тощо. За
допомогою проведених реформ, спрямованих на піднесення освіти, моральності,
дисципліни, організації кліру, Могила вивів Православну Церкву України із
стану кризи та занепаду, спричиненого Берестейським собором 1596 року
утвердженням на українських теренах уніатської Церкви. Богословські праці
мислителя були спрямовані на уніфікацію, систематизацію і розробку єдиних
правил церковного життя, догматичного вчення, чину богослужб.
У 1632 році Могила заснував в Києві богословську колегію - перший
вищий навчальний заклад на землях східних і південних слов'ян, котрий відіграв
провідну роль у розвитку освіти, науки і культури в Україні впродовж майже
двох століть. В колегії вперше в Україні був здійснений перехід від духовнопрактичного до теоретичного способу освоєння світу, зокрема розпочато
викладання філософії і богослів'я як певних розгалуджених теоретичних систем.
В роздумах Могили як мислителя доби барокко виразно помітна тенденція до
поєднання середньовічної схоластики й ідей Ренесансу та Реформації, античних
і християнських авторів. Фундаментальним принципом Бога, світу і людини, за
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Могилою, є любов, а відтак милосердя і терплячість. Ідея серця як осереддя
тілесного, душевного і духовного життя людини, посідає в його творах вельми
поважне місце, з нею він пов'язує ідею діяльної любові або доброчинства, що, в
свою чергу, стає основою суспільної злагоди і єдності, наслідком котрих є
побудова «спільного блага», досягнення якого пов'язується митрополитом із
діяльністю держави.
Могила був одним із перших православних мислителів, який, виходячи із
вчення про природне право, почав думати про майбутню українську державу.
Основним державотворчим чинником він вважав не якийсь окремий стан, а
злагоду, єдність всіх станів і конфесій, наявних серед певного етносу. Його
ідеалом була сильна монархічна влада в Україні, однак, обмежена законом.
Духовенство, як вважав Могила, повинне стати дорадником володаря в ширенні
освіти, будівництві церков і монастирів, в утвердженні благочестя. Ідеї і
діяльність митрополита сприяли духовній консолідації українського народу,
творенню єдиного комунікативного простору його культури, а відтак і
націотворенню. Праці Петра Могили: «Номоканон» (1629), «Требник» (1646),
«Православне сповідання» (1640-1645), «Книга души, нарыцаемое злото» (1623),
«Крест Христа Спасителя и каждого человека» (1630), «Антологіа, сиреч
молитвы» (1636), «Евангеліє учителное» (1637), «Літос» (1644) та ін. У написанні
багатьох творів, пов'язаних з іменем Могили, брали участь Ісайя ТрохимовичКозловський, Сильвестр Косів, Йосиф Кононович-Горбацький.
Початок вищого рівня розвитку православного богослів'я в Україні
пов'язаний із Катехизисом Петра Могили. Регулярне читання чотирьохрічного
богословського курсу в Києво-Могилянській Академії почалося в 1689 році.
Прочитав його проректор І.Клоковський. Курси з богослів'я в Академії читалися
її професорами латинською мовою. Кожний з них складався в основному з 8-11
трактатів, у яких розглядалися переважно одні й тіж богословські проблеми, але
викладалися вони в різній послідовності, часто без якоїсь внутрішньої логіки. В
основу своїх курсів кожен професор клав «Summa Theologia» Ф.Аквінського.
Якщо дехто з них у чомусь не витримував повністю томістську схему, то це
зумовлювалося або значним обсягом схоластичного матеріалу і прагненням
вибрати в ньому найбільш істотне, або ж особистими симпатіями лектора.
Майже всі професори відкривали свої курси трактатом про Бога і його атрибути.
У більшості богословських курсів містяться окремі трактати про сутність
священного втілення Бога, святі таїнства, про божих ангелів. Окремі трактати
мають релігійно-антропологічний, частіше морально-етичний зміст. У створенні
системи академічного богослів'я в Києво-Могилянськіц Академії помітну роль
зіграв Теофан Прокопович, курс з теології якого було покладено в основу інших
теологічних курсів, читаних професорами КМА. Однак із жалем відзначимо, що
ці курси не знайшли широкого і ґрунтовного наукового дослідження, оскільки
вони написані латиною і, на відміну від філософських курсів, не перекладені з
латини українською мовою.
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1.2 б Роль Петра Могили у формування українського богословського
релігієзнавства
Могилянська доба історії Православної Церкви в Україні у релігієзнавчому
аспекті дає розлогий матеріал для осмислення тодішніх уявлень про релігію, її
походження і природу, функціональність, конфесійні особливості й зумовлену
ними специфіку церковних структур; про функціонування інституту Церкви в
конкретній державі, суспільстві, серед етнонаціональних, іновірних спільнот;
характер впливу християнства у його православній формі на світоглядні
орієнтації, мораль, релігійно вмотивовану поведінку людини та ін.; про зв’язок
Церкви як духовного інституту з освітою, культурою, наукою, політикою,
національною ментальністю; про особливості відносин православ’я й інших
релігій, формування відмінностей київської і московської гілок православ’я та
ін.
У зв’язку з цим особливий науковий інтерес має богословське
релігієзнавство, що в несистематизованій формі, спорадично, фрагментарно, але
доволі масштабно подане в богословських, богословсько-філософських,
філософсько-аскетичних,
богослужебних,
богословсько-канонічних,
гомілетичних, герменевтичних, морально-повчальних, «учительних« працях як
самого Петра Могили, так і у працях, підготовлених під керівництвом
митрополита-реформатора його однодумцями.
Богословсько-релігієзнавчі дослідження, розмірковування українських
православних інтелектуалів, їх прагнення збагнути сутність релігійного
феномена через аналіз, раціонально-логічне (залишаючись, звичайно, в
координатах християнського віровчення) притаманні таким важливим у
релігієзнавчому вимірі працям авторів могилянського кола, як «Катехізис, сиреч
исповеданіе православныя веры« {перша назва «Виклад віри церкви Малої Росії»
(1640), «Собраніе короткои науки о артикулах веры православно-кафолическои
христіанскои» (1645), «Літос» (1644), «Требник» (1646 р.), «Крест Христа
Спасителя і кождого человека» (1632 р.), «Роздуми про високе значення
чернечого життя» (близько 1628 р.), «Книга души, нарицаемая злото» (?),
Власносноручні записки Петра Могили» (1628-1632), «Антологіа, сиреч
молитвы и поучення душеполезная» (1636), передмови до «Номоканону» (1629),
«Учительного Євангелія» (1637), служебників 1629, 1639 років та ін.
Значення цих праць є всі підстави подати оцінкою, даною з приводу
оприлюднення у 40-х рр. ХVІІ ст. фундаментальної для східнохристиянського
світу праці могилянського гуртка «Православне сповідання віри»: «…Замовкли
усі західники (католики), які твердили, що Православна Церква Сходу не знає, у
що вірить» (4).
Величезного поштовху для розвитку богословського релігієзнавства
могилянської доби дало усвідомлення українською церковно-монастирською
елітою потреби вжиття невідкладних заходів щодо багатовекторного
реформування Православної Церкви: перехід частини православних ієрархів,
4

Цит. за: Жуковський Аркадій. Петро Могила й питання єдності церков. - К., 1977. - С. 157.
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духовенства, «посполитих» віруючих в унію був лише одним з виявів (хоча й
доволі резонансним) кризового стану Церкви, нагальної необхідності
кардинального оновлення православних церковних структур, управління,
кадрової політики, духовно-релігійної, культурно-освітньої підготовки
духівництва та чернецтва; активізації ефективної письменницько-полемічної
діяльності, релігійно-церковного книговидання тощо.
Є підстави вважати, що подолання православ'ям його кризового стану,
могутній імпульс у розвитку національної освіти, культури в XVII ст. стали
можливими завдяки спільним зусиллям православно свідомого кліру та
чернецтва, братств, проправославних парламентаріїв у Варшаві, «божих
бойовиків» (козаків), діяльності Острозької академії, «вченого гуртка» КиєвоПечерської лаври начолі з Є.Плетенецьким та З.Копистенським.
Надзвичайно вагомою у цій царині була заслуга митрополита Петра
Могили та зібраної ним групи з числа високоосвіченого українського чернецтва,
білого духовенства. Ядро могилянського гуртка складали визнані фахівці своєї
справи: І.Трофимович-Козловський, С.Косів, А.Кальнофойський, І.ОксеновичСтарушич, Й.Кононович-Горбацький, Л.Зизаній, Памво, Стефан та Лукаш
Беринди, Т.Земка, С.Почаський, О.Митура, Ф.Кизаревич, Г.Доротейович та ін.
Великим був розрахунок Петра Могили на інтелектуально-освітній, духовний,
фінансово-матеріальний потенціал монастирів та чернецтва: навіть за умов
панування в монастирях ортодоксії, суворого дотримання букви догмату,
канону, правила, настороженого ставлення до самостійного мислення, до різних
«філософій« саме тут найчастіше зустрічалися особистості, готові зрозуміти,
підтримати і розвинути нові підходи, вийти за межі офіційних приписів.
Релігійно-духовним, культурно-освітнім, письменницько-видавничим
центром реалізації реформатоського плану Петра Могили спочатку був КиєвоПечерський монастир, його друкарня, Лаврська школа і «вчений гурток«, а
невдовзі  Могилянський колегіум на базі Києво-Братського монастиря, що
зусиллями організаторів і, в першу чергу, митрополита Петра перетворився в
потужний
культурно-освітній
заклад,
унікальний
для
всього
східнохристиянського світу, за навчальною програмою рівний європейським
академіям. Лише спираючись на утворені церковно-релігійні, культурно-освітні
центри, на інтелектуальний потенціал однодумців, Петро Могила міг приступити
до конкретних реформаторських заходів  створення національної вищої школи,
упорядкування богослужбової практики, усталення катехітичної справи,
відновлення авторитету православних святинь, зміцнення історичної
національно-релігійної пам'яті, переосмислення місця світського чинника у
церковних справах, розвиток церковного письменства, перегляд богослужбових
книг, упорядкування обрядів, налагодження книгодрукування, підготовка
церковних кадрів та ін. Вагома присутність релігієзнавчого, зокрема
богословсько-релігієзнавчого аспектів у змісті могилянської церковної реформи
зумовлює розгляд окремих заходів щодо перебудови Православної Церкви в
Україні детальніше.
Реалізація митрополитом Петром Могилою та його однодумцями
програми реформування Православної Церкви в Україні на кінець 40-х рр. ХVІІ
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ст. мала своїм результатом створення фактично Автокефальної Церкви,
незалежної у своєму функціонуванні від світської влади (від Варшави, Москви,
Запорізької Січі) і, значною мірою – від церковної (Константинополя, Москви);
з
чіткою
церковно-адміністративною
структурою,
управління
та
підпорядкування, мережею церков та монастирів; оснащеною богословською
наукою, ґрунтовним системним і уніфікованим викладом богослужбових чинів і
православних обрядів; з власними духовними навчальними закладами,
включаючи вищі; чималим загоном високоосвічених представників кліру і
чернецтва – богословів, літургістів, знавців канонічного права, іноземних мов і
культур, письменників-полемістів, проповідників, учителів церковних та
монастирських шкіл та ін. Православній церкві були повернені духовний
авторитет і слава цілого ряду православних святинь: Софійського, Успенського
соборів, Десятинної церкви, Києво-Печерського, Київського Золотоверхого
Михайлівського, Братського Богоявленського, Видубицького та інших
монастирів; пантеону лаврських подвижників тощо. Потужним культурноосвітнім і видавничим центром стала Києво-Лаврська друкарня з великим
творчим колективом письменників, перекладачів, граверів, оздоблювачів,
друкарів та ін.; було створено понад 20 православних друкарень в інших містах
і селах України. Непересічне і принципове значення для вітчизняної церкви мала
й націленість могилянського гуртка на поступове запровадження в Церкві
української мови, українізацію богослужінь, оскільки, за словами Памво
Беринди, церковно-слов’янська мова для простого народу «трудности до
вырозуминя многіи в соби маєт, зачим и сама церков Російскаа многим власныи
сыном в огиду приходит»(5).
В релігієзнавчому, зокрема богословсько-релігієзнавчому аспекті
розгляду церковних реформ митрополита Петра Могили особливо важливими
були зміни, внесені в систему православної освіти, та формування стратегічного
курсу на систематизацію й уніфікацію православного віровчення та обрядовості.
Беручись за принципово нову справу - створення в Києві школи з
перспективою вищого навчального закладу і запрошуючи з інших місць
досвідчених викладачів-ченців, архімандрит Петро, напевне, виходив не лише з
масштабів і новизни задуму, а й з потреб зміцнення загону прогресивно мислячих монастирських насельників, здатних не лише відповісти на
інтелектуальний виклик католицизму, а й протистояти опозиції з табору
православного старовірства. Очевидно, з цих міркувань до Києва були запрошені
такі непересічні особистості, як ієромонах І.Трофимович-Козловський, який став
ректором лаврської школи, автор низки богословських, філософськобогословських, богословсько-полемічних, богослужбових праць; чернець
С.Косів – вихованець, як й ієромонах Ісайя, трьох європейських академій,
префект школи, автор декількох полемічних творів, майбутній (з 1647 р.)
київський митрополит.
Сам П. Могила про цей період писав: «Я, Петр Могила… умыслем
5

Беринда Памво. Передмова до «Лексикону славеноросского и имен т(о)лкованіє»/ Тітов Хв. Матеріяли для
історії книжної справи на Вкраїні в ХVІ-ХVІІІ вв.: Всезбірка передмов до укра. стародруків. – К., 1924. – С. 155.
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фундовать школы для того, абы молодежь во вшелякой побожности, в обычаех
добрых и в науках вызволіоных цвичена была, а то не в жадный пожиток, а ни
теж в славу мою, только в славу и в честь… святыя Тройцы… в пользу и утеху
рода правоверного» (6). Незважаючи на ці запевнення, недовіра у київському
світському і церковному середовищі до могилянського освітнього закладу, до
запрошених з Галичини викладачів була досить сильною. Реакція на
нововведення, на будь-який відступ від законсервованих традицією устоїв як на
єресь ішла ще від Середньовіччя, і на руських землях (не без зусиль православновізантійської ортодоксії, культивованої серед частини кліру та чернецтва)
затрималася надовго. Звинувачення у недотриманні стародавніх уложень,
спробах їх перегляду були досить сильним засобом суспільної дискредитації
того чи іншого діяча церкви і широко використовувалися як привід для розправи
з інакше думаючими, будь-якими новоявленими церковними реформаторами (7).
Майже рік існування лаврської школи – «гімназіону» (1631-1632 рр.) за
ректорства І.Трофимовича-Козловського і гострих суперечок щодо неї
скінчилися створенням нового навчального закладу – Києво-Братської колегії,
що згодом фактично, а потім і документально набула статусу національного
вищого учбового закладу.
Зміст навчальних програм Київського колегіуму, продовжуючи традиції
київських братської та лаврської шкіл, відповідав рівню європейських вищих
навчальних закладів: тут вивчалися мови, включаючи слов’янську, грецьку та
латинську; читалися курси «семи вільних наук» (trivium – граматики, риторики,
діалектики; quadrivium – арифметики, геометрії, астрономії, музики), а також
філософії, богослов’я (останній предмет – не завжди). Особливістю
Могилянського колегіуму було й те, що тут, власне, вперше на українському
ґрунті почалося викладання богослов’я як науки. До викладання курсу, який був
фаховим у цьому навчальному закладі, залучалися «люди саме ученейшие и
читали с изкренним увлечением». Викладалося богослов’я після філософського
класу і невдовзі стало домінуючим предметом. Кафедру богослов’я очолював, як
правило, ректор Колегіуму-Академії. Викладання мало полемічний характер. До
нашого часу дійшло лише два підручника з прочитаного в Колегіумі
богословського курсу. Один з них припадає на 1642-1646 рр. У ньому без будьяких особливих змін викладено вчення Томи Аквінського. Другий – з
богословського курсу, який читався в стінах Академії в 1693-1697 рр. Богослов’я
викладали тут протягом чотирьох (пізніше – протягом трьох) років, що вказує на
вагу, яку мав цей курс у навчальному процесі. У читаному в Академії курсі
основну увагу приділяли переважно основоположним питанням віровчення або
ж питанням дискусійним чи незрозумілим з погляду буденного мислення. Зміст
кожної теми викладали доволі широко, навіть із з’ясуванням всіх її дрібних
положень. Поєднуючи в собі як теоретичний, так і практичний підтекст,
богослов’я одержало в академії статус дисципліни змішаного характеру. Це
6
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зумовлювалося самою метою курсу – не лише утвердити «спудеїв» в істинності
саме православного віровчення, а й виробити у них навички «відбивати всі
напади ворогів і навіть перемагати їх». Професори богослов’я, так само, як і
філософії, давали клятву в тому, що вони не викладатимуть щось таке, що
суперечить вченню Православної Церкви. Попередній аналіз змісту
богословських курсів засвідчує, що кожний з них складався в основному з 8-11
трактатів. У цих трактатах розглядалися переважно одні й ті ж самі богословські
проблеми, але викладалися вони в різній послідовності, часто без взаємозв’язку,
внутрішньої логіки. Пояснюється це тим, що в основу своїх курсів кожний
викладач клав «Summa Theologia» Томи Аквінського і практично далі
запропонованої ним схеми теології не йшов. Якщо ж дехто з викладачів курсу в
чомусь не дотримувся цілком томістської схеми, то це зумовлювалося або
значним обсягом схоластичного матеріалу і прагненням вибрати з нього на свій
розсуд найістотніше, або ж особистими симпатіями лектора до певних
богословських проблем. Майже всі професори відкривали курс богослов’я
трактатом про Бога та його атрибути. У більшості богословських курсів КиєвоМогилянської Академії знаходимо трактати про сутність священного втілення
Бога, святі таїнства, про божих ангелів. Окремий блок у кожному лекційному
курсі становлять трактати релігійно-антропологічного, частіше – моральноетичного змісту. Хоча професура Академії й покликана була протидіяти
католицьким впливам у православ’ї, але сама вона не змогла їх уникнути. Однією
з причин цього є те, що викладачі богословських курсів їздила на Захід – у Львів,
Варшаву, рим, Париж, інші богословсько-релігійні центри навчатися там досвіду
католицьких теологів, які, зрозуміло, пропагуючи авторитет своєї Церкви,
намагалися якнайлогічніше обґрунтувати її вчення. Саме тому форма викладу
богословських трактаті києво-могилянців багато в чому нагадує західні
схоластичні підручники. Спочатку формулюється те чи інше богословське
питання і визначається його понятійний апарат, а вже потім дається відповідь на
нього. Останнє – це одне або декілька суджень, кожне з яких тут же
обґрунтовується уривками із святого Писання, думками Отців і вчителів Церкви,
богословськими аргументами вчених схоластів. Наприкінці трактату даються
можливі заперечення щодо розв’язання його проблем православним богослов’ям
і наводяться можливі варіанти їх спростування.
У викладанні богослов’я в Києво-Могилянської Академії чітко
вирізняються два періоди, на обидва з яких істотний вплив справила стратегія
розвитку богословської науки митрополита Петра Могили. Перший
відзначається відносною свободою професорів курсу від якихось схоластичних
вимог. Свідченням цього є довільність у назвах трактатів, їх розміщенні в
структурі курсів, послідовності подання матеріалу. Професори богослов’я
прагнули не просто механічно передати зміст віроповчальних догматів, а й дати
їм відповідне філософське обґрунтування, створити православну систему
богословської науки. Якщо раніше аргументацією істинності того чи іншого
положення православного віровчення виступало лише посилання на Святе
Письмо чи Святе Передання, просте зіставлення взятих звідти думок, без будьяких логічних дедукцій, то в Київській Академії православне віросповідання
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було приведене в певну, логічно обґрунтовану й послідовну систему. Саме тому
беззастережно можна визнати, що всім складом своєї богословської культури
Українська Церква вже на початку ХVІІІ ст. наблизилася до сучасного їй стану
католицької теології.
Другий період викладання богословських курсів у Києво-Могилянській
Академії починається 1759 р, коли за вимогою митрополита Арсенія
(Могилянського) ректор Д.Нащинський змушений був увести викладання
богословського курсу «Православне сповідання Кафолічної Східної Церкви» за
єдиним для всієї царської Росії тематичним планом і підручником. Наприкінці
століття цей курс дістав назву «Православне вчення або скорочене християнське
богослов’я». Читали його лише півроку. За основу курсу було обрано
богословський курс Теофана Прокоповича, який кожен з викладачів міг
опрацьовувати по-своєму, зберігаючи загальний її план. Під час церковних
служб «спудеї» вивчали стрій православного богослужіння, набували навичок
церковного читання та співу. На «малих інструкціях» студенти молодших класів
вивчали Катехізис, а старшокласники на «великих інструкціях» – Новий Завіт.
Вже наприкінці ХVІІ ст. Києво-Могилянська Академія стала не лише
єдиною високо шкільною інституцією та найголовнішим промотором
культурно-релігійного відродження серед слов’янських народів всього
Православного Сходу, а і єдиним на цих теренах носієм основних здобутків
західної культури (8). Як зазначав К.Транквіліон-Ставровецький, Академія дала
таких служителів Церкви, які більше, ніж інші, могли поширювати між
іноземцями – і словесно, і письмово – «світ пізнання і світ спасіння віри». Але не
лише між «одноземцями». З її стін вийшли відомі діячі Православної Церкви і
культури інших країн. Це – Симеон Полоцький і Георгій Кониський (Білорусь),
Мілеску Спафарій і Удріце Настурел (Молдова), Діонісій Новакович і Симеон
Балти (Сербія) та ін. Найбільший вплив на церковні процеси, розвиток культури
і освіти створений Петром Могилою навчальний заклад мав у ХVІІ–ХVІІІ ст. в
Московській державі. З Академії вийшло багато відомих церковних, культурних
і державних діячів, богословів, письменників-полемістів, діячів науки і освіти.
Проте коли репрезентанти «київської богословської науки», що здобуло в першій
половині ХVІІ ст. велику популярність на всьому християнському Схожі, почали
розширювати простір своєї культурно-релігійної діяльності за межі Києва,
зокрема, на Московію, то представники московського духовенства різко
засудили цю практику як єретичну, а московські владики заборонили
поширювати в себе будь-яку релігійно-церковну літературу київського
походження. Однак завдяки енергійним заходам прогресивних кіл Московської
держави вже на початку другої половини ХVІІ ст. було створено такі умови, що
київські вчені стали користуватися там великим авторитетом і мали
«вирішальний вплив на подальший розумовий розвиток великоросіян» (9).
Авторитет представників «київської науки» визнавали не лише у справах
церковно-богословських, а й у питаннях церковного устрою та канонічного
8
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права.
Заслуга Петра Могили, прогресивно мислячого українського духовенства
і чернецтва не лише в тому, що створенням Колегіуму були закладені основи
національної вищої школи, а й у тому, що цьому навчальному закладу з самого
початку вдалося (хоч і не без труднощів) надати характеру й духовного, і
світського закладу. Таке дещо незвичне поєднання для суспільства, де, здавалося
б, неподільно панували релігійно-церковні цінності й орієнтації, можна
пояснити, на нашу думку, принаймні двома важливими чинниками. По-перше,
характерною для православ'я в Україні відсутністю візантійсько-московської
ортодоксії, неприйняттям в Україні проповіді православно-ортодоксальної
винятковості, що свого часу констатував М. Грушевський. По-друге, досить
критичним ставленням тут до грецьких риторизмів про необхідність духовного
відчуження від Заходу (10). Конкретним наслідком цих причин стала первісна
зорієнтованість колегії на західноєвропейські університети й академії, для яких
була характерною зваженість духовного і світського в навчальних програмах, у
складі викладачів та студентів, професійній орієнтації вихованців після
закінчення навчання тощо. В засвоєнні вільних наук «спудеями» Київської
колегії її організатори вбачали «підпору і православній церкві, й вітчизні» (11).
Завдяки новітнім підходам в українському суспільстві прищеплювалася любов
до освіти, поступово долалась тупе неприйняття усього іноземного, торувався
шлях до справжньої науки (12).
Притаманні українському православному освіченому ядру першої
половини XVII ст. тенденції до сприяння осмисленому сприйняттю
православного віровчення, роз'яснення шляхів християнського спасіння для
віруючих у легшій, зрозумілішій, доступній формі стає виразно українським
явищем і набуває поширення з початком могилянської доби в українській
церковній історії.
Безумовно, в поширенні й утвердженні православного віровчення
неабияке значення мала особиста участь митрополита Петра у написанні
богословських, богословсько-полемічних, філософсько-богословських творів, у
виголошенні проповідей, цитуванні Святого Письма, підготовці друкованих
видань із використанням української «простої мови». Показовими щодо цього
були церковні видання, які Петро Могила підготував разом із києво-печерською
монастирською друкарнею: «Антологія» (1636 р.), «Пречесні Акафісти» (1636
р.), «Учительне Євангеліє» (1637 р.). Зокрема, «Антологія» як збірник молитов,
біблійних текстів для читання була розрахована на слухачів Києво-Братської
колегії, духовенство, віруючих. Самі тексти друкувалися церковнослов'янською,
але вся роз'яснювально-коментуюча частина («науки») спеціально подавалися
українською розмовною мовою, щоб, як пояснював П.Могила в Передмові до
«Учительного Євангелія», «кождый дорогу збавенную (тобто дорогу спасіння. –
Авт.) …познати мог»(13).
10
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Таким чином, утвердженням благочестя, християнських цінностей в
Україні цього періоду займалися не бездумні тиражувальники візантійських
першоджерел, а люди творчі, вдумливі, гостро зацікавлені в торжестві своєї віри,
що заради досягнення цієї мети створювали нові, зрозумілі простим віруючим
переклади, включали розмовну мову в нормативні релігійно-церковні тексти,
допускали навіть скорочення богослужбових книг, тільки б це не шкодило суті,
«не знищувало числа матерії, форми і наслідків святих таїнств», як вважав Петро
Могила (14).
Потужним кроком у розвитку православного богослов’я, його викладу як
системи, «одностайної науки» (А.Жуковський), адаптованої до специфіки
православного загалу в Україні, прогресом у розвитку вітчизняного
богословського релігієзнавства стали праці, підготовлені колективами
православних вчених і письменників – богословів, літургістів, перекладачів,
полемістів під керівництвом і за безпосередньої участі митрополита П.Могили.
В першу чергу, це «Православне ісповідання віри» (1640), яке згодом вийшло
польською та українською мовами дещо скороченим під назвою «Събраніе
короткои науки о артикулах веры православно-кафолическои христіанскои…»
(1645), відомою також під назвою «Малий Катехізис». Не менш важливим
виданням був «Евхологіон, альбо Молитвослов или Требник» («Великий
Требник Петра Могили» (1646), друге видання якого вийшло з нагоди 1000-річчя
введення християнства на Русі в 1988 р. під назвою «Требник» (КанберраМюнхен-Париж, 1988). Він представляв собою колосальну систематизуючу,
упорядковуючу працю («науку про весь церковний порядок») (15). Вона
узагальнювала церковну практику, включала православні таїнства, обряди, чини
і була надзвичайно корисним посібником не лише для богослужбової діяльності,
а й для богослов’я, релігійної полеміки, проповідництва, історії церкви тощо.
Православним викладом багатьох принципових проблем християнського
богослов’я, полемічного співставлення бачення цих проблем православними
богословами і католицькими теологами, аргументованим доведенням істинності
православної позиції стала також фундаментальна полемічна праця «Lithos albo
Kamien z procy prawdy cerkwie swietey prawoslawney Ruskiey…» (1644р.).
Змістовними в сенсі відтворення православно-богословського бачення ключових
питань східньохристиянського вчення були також підготовлені П.Могилою та
вченими Могилянського Атенею праці: «Євангеліє учителноє» (1637),
«Антологіа» (1636), «Книга души, нарыцаемое злото».
Ці та інші праці («науки»), презентуючи системне православне бачення
засадничих богословських проблем, не лише узагальнювали здобутки тогочасної
богословської думки (вітчизняної і закордонної), а й демонстрували глибокі
знання авторами Святого Письма, Переказу, творів святих отців і вчителів
церкви, постанов Вселенських соборів, богослужбових книг християнських
Сходу і Заходу, обізнаність з європейською богословською та церковносправи на Вкраїні в XVI–XVIII вв. – С. 336.
14
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історичною думкою, хроніками, зрештою – знання практичного аспекту
діяльності церкви в Україні та за її межами. В багатьох випадках вони виявляли
власні, творчі богословсько-філософські рефлексії митрополита Петра, його
«вченого гуртка», оригінальні методологічні підходи, що мало нагадували
католицькі рецепції.
Так, зокрема, базові у творчій спадщині могилянського гуртка праці
«Православне ісповідання віри» і «Требник» засвідчують багато в чому
самостійне осмислення ідеї Бога, з якої, за давньою традицією, зазвичай
розпочинався виклад богословського курсу. В інтерпретації П.Могили, Бог –
«безначальное начало, источник, корень и вина», «нетленна доброта и сладость
красоты», «свет безначальный». Поєднуючи такі по-філософському абстрактні
характеристики, що вже були істотним відходом від традиційної
антропоморфності в означенні Творця, Петро Могила в «Требнику»
використовував й чимало ознак Бога, властивих апофатичному богослов’ю: він
«непостижимый, неизследованный, непременний, непреложный, неисчетний»
(16). Відстоюючи традиційно-ортодоксальне для православ’я розуміння
триєдиного Бога, він, на противагу тодішнім поглядам численних «єресіархів»,
стверджував: «Един есть Бог, не три Отца, един Сын, не три Сынове. Един Дух
Святый, не три Духове Святыи. И всей Троици не есть ничтоже первейшее; ниже
последнешее, ниже болше, ниже менше, но целы и три лица съпредвечны себе
сут(ь) и съравны. Аще убо въ всем якоже предречеся единство в Троици; Троица
же в единстве почитана быти имат». І далі, демонструючи цю єдність через Бога
діяльного, П.Могила роз’яснює, що віруючи в триєдиного Бога, його треба
розуміти не як «…три суть Бога, но един Бог, един создатель, искупитель и
освятитель твари, существом совокупляемый, лици же разделяемый,едино
Божество, едину силу, едину власть, волю и действо имущаго» (17).
Навіть будучи залежним від християнської ортодоксії у викладі
богословських питань, митрополит Петро був вільним у своєму викладі й
розставленні смислових акцентів, роз’ясненні тих питань, які на його думку,
потребували більшої уваги читачів. Таким практично акцентованим постає його
виклад людської і божественної природи Христа, дослідницька увага до Христалюдини, що, ймовірно, за задумом Петра Могили, мало зробити переконливішим
для пересічного загалу віруючих приклад життя і смерті Христа, його
спасительної місії на землі. Акцент на людських ознаках Христа мали наблизити
його образ до людей, зробити реальнішою мету його наслідування віруючими у
земному житті. Христос, в інтерпретації Петра Могили, і досконалий Бог, і
досконала людина. Звідси – і потреба митрополита-богослова підкреслити не
лише трансцендентність Бога, а і його всюдисутність та порядприсутність щодо
людини: «Бог же и отец наш не есть точію на небесех, но и везде присутствует и
вся полняет, но понеж благодать его и богатство благодетельств его сіяет
наипаче на небеси, ради сего глаголется: небо престол его» (18).
16
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У властивій для східнохристиянської традиції акцентуації Петро Могила у
своїх працях багато місця іпостасі Святого Духа. «Дух Святый, – писав
митрополит у «Требнику», – свет и живот, живый источник мысленный. Дух
Премудрости, Дух Разума, благий, правый, мысленный, обладаяй, очищаяй
прегрешеныя: Бог ибо творяй огонь, от Отца исходяй, глаголяй, делай, разделяй
дары, им же пророцы вси и божественнии Апостоли с Мученики венчашася» (19).
Божі дари, такі як розум, мудрість, знання, страх Божий та інші людина отримує
через церковні таїнства (хрещення, покаяння, причастя та ін.), від Святого Духа.
Щодо принципового питання про його походження, то і в «Требнику», і в інших
працях Петра Могила однозначно стверджує православну формулу походження
Святого Духа: «Дух Святій от Отца единого есть… исходящий «як від джерела»
(20).
З питанням універсальної компетенції Бога у богословських роздумах
Петра Могили тісно пов’язуються й по-своєму ключові питання православного
віровчення – про світотворення та світобудову. В дилемі «світ створений Богом»
і «світ ніхто не створював, він існував вічно» Петро Могила займав однозначно
креаціоністську позицію, вважаючи творцем усього сущого. Що ж до конкретних
обставин творення, то тут український богослов подає своє дещо суперечливе
концептуальне бачення. З одного боку, світ у нього постає як створений з нічого
(всемогутній Бог сотворив «махину того света зо всем створеним з ничого,
словом единым»; «…бо хотеніем от небытія в бытіе привед всяческая…»). З
іншого, світ у могилянській інтерпретації виник в акті творіння з чотирьох
стихій, відомих ще давньогрецької філософії. «Чотыры Елемента быти ведаемо,
– знаходимо в могилянському тексті «Требника», – з которых свет постановлен
ест(ь): Огонь, Поветріє, Вода и Земля»(21). Існує кілька версій сучасних вчених,
що прагнуть пояснити і узгодити зазначену суперечність могилянського
тлумачення акту творення, однак всі вони поки що не сприймаються як
переконливі.
По-своєму оригінальним є витлумачення в могилянських працях, творах
авторів могилянського «вченого гуртка» проблеми волі (людської і
Божественної), значення в людських діяннях, а також в історії Божої благодаті.
Як відомо, з появою протестантизму в Європі ця проблема набула гостро
полемічного звучання, будучи концептуально пов’язаною із принциповими
засадами католицизму з однієї сторони, лютеранства, кальвінізму – з іншої. В
«Учительному Євангелії» Петра Могила, інші українські богослови наділяють
людину волею у досить широкому діапазоні «самовласті»: «Кождый чловек маєт
Розум, а з ним посполу и самовластіе, ходит прето кождый самоволнє як хочет і
куди воля его єст»(22). Однак це не ставить під сумнів всемогутність Творця,
оскільки все, що відбувається у світі – діяння добрі і злі – відбуваються з волі і
«попущення Божого». З його відома перед «самовладною» людиною постає
католическія и апостолскія церкве восточныя… – М., 1696. – С. 103.
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альтернатива вибору між добром і злом, правильним діянням і гріхом; вибір
навіть в умовах спокуси «звабами». Бог, таким чином, будучи здатним усунути
зло, залишає його для свідомого подолання його «самовладною» людиною,
добиваючись від останньої, щоб вона робила свій вибір добровільно і
усвідомлено. «Бог абовем некого не примушаєт абы добре жил, люб зле, але на
доброй воли кождого злое лежит и доброе; вшакъ же кождому чловекови добре
и богобойне жити пристоит, поневаж розум и волю маєт, и тыми двома душе
своее силами з межи иншого створеня ест вылучен и паном ними поставлен. И
мы тых людій добрыми называємо, которыи не з мусу, але доброволнє добре
чинят, з доброе воле пристойне живут»(23). У зв’язку з цим Петро Могила
доречно нагадує, що і засновник християнства, повчаючи своїх одновірців, не
приневолював їх йти за собою, вчиняти, як він радить, залишаючи вибір за
самими людьми: «… Хто хочет, мовит, хто самоохотнє зезволяєт, той нехай и в
след мене идет, некого не примушаю, але кожного своєму зезволеню паном
зоставлю»(24).
Виходячи з історичного досвіду християнської церкви, один із реальних
резервів підготовки вітчизняної богословської вченості Петро Могила вбачав у
чернечо-монастирському комплексі: тут не лише здобувалась освіта,
зосереджувалася релігійно-культурна спадщина попередніх поколінь, а й
культивувалися «гранична напруженість глибинної духовності», «діяльне і
творче споглядання, в процесі якого людина переформовує сама себе,
вдосконалюється морально-духовно»(25). Українські монастирі, чернецтво з притаманними їм формами і засобами впливу, очевидно, здавалися Петру Могилі
реальними чинниками відродження православної духовності, святості, що
допомогли б українському благочестю подолати кризу, піднятися на належний
релігійно-духовний рівень, вистояти у протиборстві з католицькими
опонентами.
Звідси – подвійна мета, за розв'язання якої Петро Могила береться: поперше, розширення нечисельного складу ченців-богословів, ченців-філософів,
ченців-полемістів, ченців – знавців мов та культур; по-друге, проблема
повернення українських монастирів від спрощеного, приземленого, обмеженопрактичного уявлення про інститут чернецтва – уявлення, що вже мало
відрізняло ченця від селянина, – до духовно глибокого, філософськи
осмисленого аскетичного способу життя як шляху самовдосконалення, пізнання
Бога і спасіння. Хоч обидві проблеми стосувалися чернечо-монастирської
інституції, їх розв'язання мало загальноцерковний характер.
Під цим кутом зору складові власноручних записок Петра Могили –
трактат про високе значення чернечого життя, агіографічні оповіді 1629–1630
рр., які стосувалися української, молдавської, грецьких церков, група записок
про чудеса, що відбувалися у Києво-Печерському монастирі, можна
потрактувати як конкретні вияви його стратегії: піднести в суспільстві
(православному, католицькому) ідею святості православних монастирів,
23
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печерських святих, переконати у невідворотності покарання віровідступників;
переорієнтувати вітчизняне чернецтво з рутинного, обмирщеного побутування
на аскетичне чернече життя як християнський ідеал; надати українській
православній спільноті, зокрема чернецтву, найважливіші твори святих отців,
популярні збірники їхніх праць з коментарями до них, що компенсувало б брак
такої літератури впродовж століть і сприяло більш усвідомленому сприйняттю
православного віровчення в середовищі українських віруючих, особливо за умов
активності католицького чиннника.
Пафос високого християнського ідеалу як камертону для налагодження
«православно-руської» атмосфери в Україні на першоджерельний
східнохристиянський лад особливо характерний для найбільш завершеного
твору серед матеріалів записника П.Могили – трактату про високе значення
чернечого життя, видрукованого під умовною назвою «Рассуждения Петра
Могилы о высоком значении иноческой жизни» і орієнтовно написаного у 1628
році(26). Він являє собою, на нашу думку, осмислення П.Могилою творів
святоотецької аскетики, виокремлення в них ідей, які з урахуванням специфіки
релігійної ситуації в тогочасній Україні в чернечо-монастирському комплексі
мислились автором як пріоритетні. У короткій праці лапідарно подаються і
богословськи вмотивовуються основоположні принципи аскетики: зречення
світу і всього, що в світі; послух і цнота; любов до Бога як антитеза мирській,
плотській любові та ін. Оцінюючи чернецтво як «християнського життя
досконалість», а «досконалість християнську як Христовому Життю
наслідування», Петро Могила висуває як один із визначальних для досягнення
інших аскетичних цінностей принцип нестяжання(27).
Для нього це своєрідний відправний пункт, на якому логічно
вибудовується, по суті, вся християнсько-чернеча мораль: це і основа «рівно
ангельського» життя без земних пристрастей, турбот і суєти; це і «смирення
ступінь, послуху вождь, цноти друг, молитві нерозірвана риза, пісництва вірний
охоронець, розумного очищення переддень»(28). Петро Могила в трактаті подає
своє розуміння цього категоричного імперативу чернечого життя: не лише як
відмови від володіння чимось предметним, не лише як зречення світу, а й як
«самого себе і волі своєї отрещись, аки мертв себе сый...»(29), тобто самозречення
до ступеня сприйняття себе як мертвого, позбавленого всього, що робить людину
живою. Це те, що в посланні апостола Павла галатам висловлено лаконічною
формулою християнського самозречення: «І живу вже не я, а Христос проживає
в мені» (Гал. 2:20).
Загалом же Петро Могила у своєму трактаті – прихильник досить суворого,
можливо, навіть крайнього аскетизму як норми монастирського життя, який
вимагає від ченця не лише безумовного зречення світу, метафорично подібного
до смерті, а й досить реального умертвіння тіла заради спасіння. Принагідно
26
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відзначимо, що подібні ідеї архімандрит Петро розвивав і у своїй проповіді
«Крест Христа Спасителя и кождого человека», виголошеній у березні 1632 року
(30).
Досить прозоре, недвозначне прагнення автора зневажити межі релігійних
вимог до способу життя чернецтва, з одного боку, і рядових віруючих – з іншого,
поширити й на останніх аскетичні приписи. З не меншою категоричністю «Книга
душі» заперечує й цінність наукових досліджень, знань «багатьох речей« поза
релігійно-церковними координатами: «Каждый человек с прироженя умети
прагнет, але умеєтность без боязни Божей що приносит? Лепшій єсть заправды
покорный орач…»(31). Тому цінним («заправдивим»), на думку автора, є лише те
знання, що йде від правди Божої і вважає «все земскіе речи... яко гной».
«Правдиве добре учоный єсть, которей волю Божію чинит, а свою волю
опущає»(32).
Надалі події, пов'язані з перебудовною діяльністю митрополита Петра
Могили, засвідчили, що йому для запровадження задуманих нововведень у
церковній сфері потрібнішими виявилися не релігійно заглиблені в себе аскети,
не затворники чи стовпники, а по-європейському освічені люди, аж ніяк не скуті
православно-візантійською ортодоксією. Такі ченці мали поєднувати в собі, як
автор першого вітчизняного «Лексикону» Памва Беринда, якості «істинного
ченця і вченого мужа», з готовністю сприймати нове, потрібне церкві й
суспільству.
Як показують богословські, богословсько-філософські, полемічні праці
митрополита
Петра,
він,
йдучи
від
загальноцерковних,
внутрішньомонастирських потреб, на практиці розвернувся від ортодоксального
візантійського аскетизму до діяльності, яка хоч і не вкладалася в прокрустове
ложе східновізантійської аскетики, зате робила реальним вихід вітчизняного
православ'я з кризи. А збігаючись із суспільними потребами, ця діяльність
ставала не лише церковно, а й соціально, культурно, національно, духовно
значущою.
Духовні підвалини, які заклав Петро Могила з допомогою кращих
інтелектуальних сил православної церкви в один із найскладніших періодів
національної історії, дали змогу не лише подолати кризу православ'я, а й
створити модель православної церкви в Україні, адаптовану до специфіки
тодішньої
соціально-політичної,
національної,
духовної,
моральнопсихологічної ситуації; з вивіреною системою церковного управління, мережею
церков та монастирів, духовно-освітніх закладів, друкарень, кліром; оснащену
своєю богословською наукою, «вченими гуртками», здатними вести полеміку з
опонентами, створювати богословські, богослужбові, екзегетичні та інші праці
високого рівня, здійснювати переклади фундаментальних християнських
джерел, вести проповідницьку діяльність в найскладніших регіонах. Вдалося
істотно піднести національно-культурний потенціал України.
Це дало підстави визначати співвітчизникам і чужинцям могилянську добу
30
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як добу національного відродження.
1.2 в Києво-Могилянська богословська думка
Пеpше укpаїнське національне відpодження (ХVI -- ХVII століття)
відбувалося під pелігійними гаслами. Повеpнення укpаїнській спільноті пpава на
свою національну Цеpкву, плекання моpальної,освітньої та релігійної гідності її
духовних діячів було найважливішим питанням національно- відpоджувального
пpоцесу.Різних фоpм набиpала ця pелігійна мета. Якщо одних вона пpивела до
Гpеко-Католицизму як національно-цеpковного утвоpення, то інших оpієнтувала
на пpопаганду якогось пpотестантськоговчення і пошуків у ньому нових засобів
вияву національного життя.
Одним із шляхів pеалізації цієї мети було також оздоpовлення Пpавослав'я
як тpадиційної національної Цеpкви українців. Особливу pоль у цій справі, як
відомо, відігpав Петpо Могила. Час його пpавління Київською Митpополією
(1632 - 1647) – це ціла епоха в укpаїнському пpавославно-цеpковному житті.
Саме за Могили Пpавославна Цеpква мала лояльні відносини з польським
уpядом і водночас тpималася на етикетній відстані у своїх зв'язках з
Константинопольською Патpіаpхією. Митpополит розумів, що Пpавослав'я
виявляє свою неспроможність при зіткненні з аpгументацією католицької
теології, в якій догмати самі по собі не мають вихідного хаpактеpу вільного
одкpовення, а є pозгоpнутою системою достовіpних висновків. У цьому їй
допомогає тісний зв'язок з філософією. Петpо Могила поставив за мету оволодіти
цим знаpяддям католицизму і застосувати його для обстоювання pідного йому
віpосповідання, залишаючи водночас бездоганною його догматичну сутність.
Завданню оздоpовлення Православ'я митpополит пpагнув підпоpядкувати
і ствоpену ним у Києві Колегію, що опісля здобула статус Академії й одержала
назву за його прізвищем Могилянської. На відміну від інших вищих шкіл Речі
Посполитої Київська академія була пpавославною. Думка, що вона і колишня
Колегія були чимось сеpеднім між східною й західною культуpами, а то й
пеpеважно латино-польською інституцією, не має під собою ніякого гpунту.
Визначаючи завдання ствоpюваної ним Колегії, Петpо Могила писав, що вона
покликана відвеpнути велику втpату душ людських і повеpнути до Пpавослав'я
тих, хто заблукав. На духовні школи ним покладалося завдання не лише
задовольняти потpеби укpаїнського суспільства в освічених кадpах, а й
пpотидіяти всіляким впливам католицьких шкіл, що викоpистовувалися у pолі
знаpяддя полонізації. У Київській колегії Петpо Могила вбачав, зокpема,
надійний засіб відвеpнення іновіpної пpопаганди, піднесення автоpитету
Пpавослав'я. І це своє призначення вона успішно виконувала. В Універсалі
гетьмана Данила Апостола 1729 р. відзначалося, що ця вища Київська школа
Вітчизні дуже потрібна. У ній «сини України й інші наукам вільним навчаються
і звідси підтримку Церкві Православній і Вітчизні належну надають».
Важливою була в ХVII столітті роль Києво-Могилянської Колегії у
ровитку української літературної мови. У цьому процесі помітний слід залишили
такі видатні діячі Українського Православ'я, як І. Борецький, К.Сакович, Л.
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Баранович, І. Галятовський, Т. Прокопович, багато творів яких написані саме
цією мовою, «укоріненою« на її розмовній основі. Важливим було те, що
переважна більшість професорів і спудеїв Колегії спілкувалися між собою лише
українською мовою, що в нинішньому Могилянському університеті, на жаль,
стає вже винятком. Пpоте, визначаючи хаpактеp освітянської діяльності Колегії,
митpополит оpганізував її не на візантійсько-слов'янських тpадиціях,
обстоюваних Іваном Вишенським і Захаpієм Копистенським, а, будучи віpним в
догматах і обpяді Пpавослав'ю, взяв пpи цьому за взіpець основи освіти
Католицької Цеpкви.
Особливість pоботи Колегії полягала в тому, що тут, власне, впеpше на
укpаїнському гpунті, почалося викладання богослов'я як науки. До викладання
куpсу, який був фаховиму цьому навчальному закладі, залучалися «люди самые
ученейшие и читали с изкpенним увлечением». Викладання мало полемічний
хаpактеp.
Пеpшими його здійснювали вихованці і послідовники Петpа Могили Ісайя
Козловський - пеpший pектоp закладу і Сильвестp Косів - його пеpший пpефект,
а також Ісайя Тpохимович - один із пpовідних pелігійних pадників славетного
митpополита. До нашого часу не дійшла та система пpавославного віpовчення,
яка була сфоpмована митpополитом під час викладання куpсу богослов'я в
Київській колегії. Пpоте збеpігся складений І. Тpохимовичем за доpученням
Петpа Могили і схвалений Священним Собоpом укpаїнських єпископів у Києві
в 1640 pоці, а опісля і всіма східними патpіаpхами богословський твіp
«Пpавославне сповідання кафолічної віpи» або Катехізм Київський.
Оприлюднення цього твоpу знаменувало тpіумф Могилянського Атеней
укpаїнського пpавославного богослов'я.
Митpополита туpбувало також те, що «супpотивники й лжебpатія святого
Пpавославія» докучали їм, «безсоpомно називаючи наше духовенство неуками,
гpубіянами». Вони закидали Укpаїні те, що вона «поєpетичила у виконуванні й
відпpавах Господніх Таїнств й інших богослужб, що вона не знає пpо число,
фоpму, матерію, інтенцію і наслідки святих божественних таїнств, не може їх
пояснити та вживає pізного способу пpи довеpшуванні святих таїнств» (Требник
Петра Могили.-- Київ, 1646. -- Канбера-Мюнхен-Париж, 1988. -- С.48). Зважаючи
на це, Могила зібpав й пеpеглянув укpаїнську літуpгійну тpадицію. Наслідки цієї
пpаці втілилися в книзі «Евхологіон албо Молитвослов или Тpебник»,
видpукованій 1646 pоку. Тpебник цей вміщував 126 чинів, з яких 37 були суто
укpаїнськими. Так, в чині хpещення допускалося не лише занурювання, а й
обливання водою. Під час вінчання молоді обов'язково мали давати клятву
вірності один одному. Окрім служб і всяких чинів, Требник вміщує також
зауваження і повчання з різними поясненнями. При цьому молитви й служби
вміщені в книзі церковно-слов'янською мовою, а в повчаннях і поясненнях
перевага віддається вже українській мові.
Могила планував ще видати відповідно виправлений текст Біблії і збірник
житій святих, але передчасна смерть залишила незреалізованими його задуми. У
своєму заповіті митрополит писав: «Ще заки став я архімандритом Печерської
Лаври, бачачи, що упадок віри й побожності серед українського народу походить
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не від чого іншого, як від повної недостачі у нас освіти та школи, дав я обіт такий
Богові ввесь мій маєток, що дістав я його від батьків, і все, що буде зіставатися з
доходів маєтків, що належить повіреним мені по моїй службі святим місцем,
обертати почасти на вібудову зруйнованих Божих храмів, від якихлишилися
нужденні руїни, почасти на існування шкіл і утвердження прав і вольностей
українського народу».
Будучи переконаним в тому, що виконав свій обіт і віднайшов велику
користь для Української Церкви від науки, вчених людей, Могила, «бажаючи
зоставити колегію як одиноку свою доньку забезпеченою на будучий час»,
зарахував на неї великі кошти (Див.: Возняк М. Історія української літератури. Львів, 1992. – Т. 1. - С.386-387).
Після розгрому поляками Могилянської колегії 1665 року в її діяльності
настала велика перерва. Проте відразу ж після відновлення навчального закладу
1673 року її ректор Теофан Прокопович організував викладання тут богослов'я і
філософії.
Зауважимо, що курс богослов'я в Київській колегії читали не завжди. Це
пояснюється тим, що право на його читання в Речі Посполитій, до складу якої
входили тоді й українські землі, мали лише вищі навчальні заклади. Визнати
таким закладом Колегію польська влада довго не погоджувалися, бо вона, як
зауважує польський історик А.Яблоновський, «могла б бути вогнищем
культурної схизми і руського відокремлення», знаряддям підготовки зброї проти
очікуваного успіху - «заспокоєння грецької віри» (Див.: Хижняк З.И. КиевоМогилянская Академия. - К., 1988. - С. 69). За цих умов розгляд окремих
богословських питань містився в курсах з філософії, інших курсах.
В 1689 році за домаганням гетьмана Івана Мазепи в Києво-Могилянській
колегії було відкрито богословський клас, а сама Колегія одержала статус
Академії. З цього часу в ній здійснювалося регулярне читання богослов'я як
навчальної дисципліни. Викладалося воно після філософського класу і
незабаром стало домінуючим в установі навчальним предметом.
Кафедру богослов'я, як правило, очолював ректор Колегії-Академії. До
нашого часу дійшло лише два підручники з прочитаного в Київській колегії
богословського курсу. Один із них припадає на 1642-1646 роки. У ньому без
якихось особливих змін викладено вчення Томи Аквінського. Другий - з
богословського курсу, який читали в стінах Колегії-Академії в 1693 - 1697 роках.
Богослов'я викладали тут протягом чотирьох (опісля - трьох) років. Якщо
врахувати те, що філософію вивчали в Колегії два роки, а поезію - лише рік, то
відведення значно більшого обсягу часу на вивчення богослов'я само собою
засвідчує, яку вагу мав цей курс у навчальному процесі Колегії.
Першим чотирирічний курс богослов'я прочитав в духовній школі в 1689
- 1693 роках її проректор і префект Іоасаф Кроковський.Протягом останніх років
своєї роботи в Академії (1696 – 1699 рр.) два курси - споглядального і
викривального богослов'я - прочитав відомий церковний діяч Стефан Яворський.
Професор в них полемізує з войовничим католицизмом, формою витлумачення
його теологами окремих догматів християнського віровчення, визначенням ними
місця Церкви взагалі і Папи Римського зокрема в історії християнства.
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У читаному в Академії курсі богослов'я основну увагу приділяли
переважно основоположним питанням віровчення або ж питанням дискусійним
чи незрозумілим з погляду буденного мислення. Зміст кожної теми викладали
надто обширно, навіть із з'ясуванням всіх її дрібних положень. Поєднуючи в собі
як теоретичний, так і практичний підтекст, богослов'я цим самим одержало в
Академії статус дисципліни змішаного характеру. Це зумовлювалося самою
метою курсу - не лише утвердити спудеїв в істинності сааме православного
віросповідання, а й виробити у них навички «відбивати всі напади ворогів і
навіть перемагати їх». Професори богослов'я, так само як і філософії, давали
клятву в тому, що вони не викладатимуть щось таке, що суперечить вченню
Православної Церкви.
Ми не маємо змоги докладно проаналізувати всі ті курси з богослов'я, які
були прочитані в Академії в різні роки. Їх читали латиною і вони ще й досі не
перекладені і не видані українською мовою. Попередній аналіз змісту цих курсів
засвідчує, що кожний з них складався в основному з 8 - 11 трактатів. У цих
трактатах розглядалися переважно одні й ті ж самі богословські проблеми, але
викладалися вони в різній послідовності, часто без якогось взаємозв'язку,
внутрішньої логіки. Пояснюється це тим, що в основу своїх курсів кожний
викладач клав «Summa Theologia» Томи Аквінського і практично далі
запропонованої ним схеми теології і свого розуміння її не йшов. Якщо ж дехто з
викладачів курсу в чомусь не дотримувався цілком томістської схеми, то це
зумовлювалося або значним обсягом схоластичного матеріалу і прагненням
вибрати з нього на свій розсуд найістотніше, або ж особистими симпатіями
лектора до певних богословських проблем. Тому час між трактатами був
відсутній не лише внутрішній, а й навіть якийсь помітний зовнішній зв'язок.
Майже всі професори відкривали курс богослов'я трактатом про Бога та
його атрибути. Інокентій Поповський (1705 – 1706 рр.) називав його «Бог
всемилостивий, абсолютний, досконалий». Лише Теофан Прокопович (1710 –
1716 рр.) дозволив собі повідомляти про Бога, його існування, атрибути лише в
четвертому трактаті. Розпочинав же він свій курс лекціями про сутність теології.
Іосаф Томілович (1717 – 1721 рр.), Іосиф Волчанський (1721 - 1725 рр.) і
Амвросій Дубієвич (1729 – 1733 рр.) про Святу Трійцю повідомляли в першому
трактаті, розглядаючи при цьому й питання про атрибути Бога.
Теофан Прокопович цій проблемі спеціально присвятив лише п'ятий свій
трактат. На відміну від інших трактатів, які носять сліди його філософського
стилю мислення, цей цілком грунтується на змісті Біблії і зорієнтований певною
мірою протии социніан, що заперечували Трійцю. Кожна іпостась Трійці, на
думку Теофана, є дійсним й істинним Богом, але існує не три Боги, а один. Щоб
унаочнити свої доведення, богослов звертається до геометрії: трикутник, в якого
всі кути реально відрізняються між собою, водночас має єдиний простір.
Особливу
увагу
Прокопович
приділяє
обгрунтуванню
рівнобожественності Христа, використовуючи при цьому такий персонаж із
Старого Завіту Біблії як «Ангел Господній з неба». Це той ангел, зауважує
богослов, через якого Бог наставляв ізраїльтян, ощасливив Авраама сином,
з'явився Мойсею в неопалимій купині. Саме цей старозавітний ангел перейшов
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у Новий Завіт, уподібнившись Ісусові, в котрому божественна природа
поєдналася з людською.
У більшості богословських курсів Києво-Могилянської Академії
знаходимо трактати про сутність священного втілення Бога, святі таїнства, про
Божих ангелів. Окремий блок в кожному лекційному курсі становлять трактати
релігійно-антропологічного, частіше – морально-етичного змісту.Так, Теофан
Прокопович, враховуючи обраність людини Богом, всебічно визначає
особливості стану людської досконалості. При цьому як він, так і інші
професори, аналізують сутність чеснот людини, природу її гріхів. Інокентій
Поповський і Христофор Чернуцький (1706 – 1710 рр.) завершували курс
богослов'я трактатом про спокуту як таїнство.
Як ми вже вище наголошували, помітну роль у формуванні позитивної
традиції викладання богословського курсу в Академії, у створенні системи
академічного богослов'я відіграв Теофан Прокопович. На відміну від своїх
попередників, він намагався чітко розмежувати, структурно відокремити
богослов'я і філософське вчення. Вони відрізняються у нього і своїм об'єктом, і
принципами, і методами. Так, якщо богослов'я має своїм об'єктом Одкровення
Боже, то раціональна філософія - логічні операції, натуральна - природне тіло,
моральна - мораль і громадське життя людини. Богослов'я, за Прокоповичем, це з певною методичною обгрунтованістю відібрані з різних книг Святого
Писання і приведені у певний порядок для зручності вивчення божественні
думки і висловлювання, потрібні для слави Божої й спасіння людини. У
«Пролегомені» до курсу Теофан визначав богослов'я як науку «про богопізнання
і боговшанування, дану про Бога через його слова, для його слави і для нашого
спасіння».
Тих, хто починав вивчати богослов'я, Теофан закликав серйозно освоїти
науку діалектики, озброїтися знанням мов, особливо староєврейської (для
витлумачення Старого Завіту) і грецької (для осягнення Нового Завіту).
На думку Прокоповича, щоб оволодіти змістом Біблії, потрібно мати
міцну віру в її божественність, прагнення освоїти її сокровенні таємниці,
наполегливість у проникненні в сутність кожного її слова, бо ж одне й те саме
слово може мати в Святому Писанні різне значення. І хоч митрополит називав
вчення Лютера богохульним, але його метод богословствування був дальшим від
католицької схоластики, засвоєної ним під час навчання у Римі в Колегіум
Романум, ніж від протестантського вчення про Писання.
Висловлюючи певну схильність до теологічної традиції католицизму і
протестантизму, Теофан тут же зауважував, що «істинне богопізнання існує
лише в Церкві, в Церкві Православній».
Прокопович не лише засуджував схоластичний метод викладання
богослов'я, поклоніння псевдонауковим догмам і авторитетам, а й закликав
професорів Академії до самостійного мислення, вимагав йти не лише шляхом,
прокладеним іншими вченими, а й мати самостійно сформовані наукові
переконання. В академічне богослов'я мислитель вводить новий, порівняльноісторичний метод, вироблений протестантською наукою і заснований не на
з'ясуванні істин віри як лише логічних понять, а на раціональному вивченні
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Священного Писання й історії християнської Церкви. Для нього не існувало
дилеми - віра або розум, а лише поєднання - віра і розум, бо ж якщо розум прагне
до знання, то віра є опорою в цьому. Не обмежуючи себе строгими умовами
системи, Прокопович ретельно опрацьовував кожний з восьми трактатів свого
богословського курсу, основну увагу приділяючи при цьому трактатам про Бога
і його іпостасі.
У визначенні Бога Теофан часто відходить від традиційнохристиянського розуміння його як особистості. На його думку, Бог існував до
буття світу як найдосконаліший розум (Див.: Прокопович Феофан. Рассуждение
о безбожии. - К., 1974. - С.11). Єдиним шляхом пізнання Бога він вважав
сходження до нього «від тварі», від природи.
Саме тому для обгрунтування його буття мислитель використовує лише
апостеріорні докази. Таких доказів у нього вісім. Перший народжується від
споглядання світобудови, другий – від споглядання людини, третій - від
природженості морального закону, четвертий - від наявності у людини совісті,
п'ятий - від всезагальності ідеї Бога в людства, шостий – від необхідності
першопричини у всього сущого, сьомий – від наявності доцільності в природі,
восьмий - від незаперечності істини Святого Писання і його вражаючих
пророкувань.
Теофан висміював вчення антроморфістів, які вважали, що Бог, як і
людина, має фізичні члени. У творах Прокоповича Бог виступає і як творець
природи, і як гарант її збереження, і як першопричина її руху. Він - і сама сутність
буття, і вираження абсолютного духу світобудови. Створивши природу, Бог «сам
себе пов'язав законом» На думку Прокоповича, ніхто і ніщо не може змінити
закони природи. «Бог, - пише він, - сам собі не суперечить і закони свої, які
одного разу ним були утверджені, ніяк не скасовує» (Прокопович Феофан.
Рассуждение о нетления мощей святых и угодников Божих. - М., 1786. - С.85).
Маючи велику кількість атрибутів, Бог, як зауважує мислитель, є не одним
із них, а їх органічною єдністю. Але, за Прокоповичем, Бог у собі є незбагненним.
Людина не може осягнути божественну сутність у всій її всеосяжній повноті.
Бога можна пізнати лише такою мірою, якою Він сам відкривається нам. «Бог є
сама мудрість, але цю мудрість, яка є в Бозі, я зовсім не знаю. Отже, що б я не
думав, Бог є не те, що я думаю про нього» (Цит. за: Смирнов В. Феофан
Прокопович. - М., 1994. - С.54).
Саме тому Прокопович вважав, що визначити незбагненного Бога якимсь
поняттям не можна. Він піддається лише описанню: це - сутність єдина, духовна,
незалежна, вічна, вільна, невимірна, премудра, всемогутня, вседосконала, що
існує в трьох іпостасях, які суть Батько, який народжує, Син, який від Батька
народжений, і Дух Святий, який від того ж Батька виходить.
Прокопович першим у Києво-Могилянській академії відокремив
богослов'я догматичне від морального, спеціалізував кожне з них і чітко
визначив їх завдання. Проте, як струнка система знання, християнська мораль
викладалася в Академії лише в курсах морального богослов'я Варлаама
Ляшевського і Сильвестра Ляскоронського. За основу уроків вони брали
біблійний декалог і розвивали його положення щодо різних станів і випадків
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життя «занепалої людини».
Порівняно досконалим богословським курсом, що мав певну внутрішню
логіку і належну аргументованість суджень, були лекції, прочитані в Академії
Сильвестром Кулябкою, якого спудеї називали «златоблагословенним
учителем«. Його трактати відзначалися самобутнім стилем і широтою матеріалу.
Лектор нелише розкривав питання теми, а й акцентував увагу на тих
застереженнях, які можна було одержати від противників православного
віросповідання. Якщо в першому трактаті Кулябка говорить про теологію
загалом, то далі переходить до з'ясування питання про Бога єдиного в бутті та
його атрибути, Святу Трійцю, шляхи втілення Бога-Сина, про непорочну ДівуМарію, Ангелів, навіть про антихриста. Завершував курс трактат про буття
людини в стані безкорисливості.
Але не всі новацтва таких професорів, як Т.Прокопович і С.Кулябка, мали
послідовників у стінах Академії, адже вони потребували від викладачів курсу
значної праці, самостійного мислення. Простіше було наслідувати традиційне
викладання теології в західних навчальних духовних установах, застосовуючи
при цьому їхні методичні розробки й посібники.
Хоча професура Києво-Могилянської академії й покликана булла
протидіяти католицьким впливам в Православ'ї, але сама вона не змогла їх
уникнути. Однією з причин цього є те, що викладачі богословських курсів
Академії їздили на Захід -- у Львів, Варшаву, Рим, Париж, інші релігійні центри
-- навчитися там досвіду католицьких теологів, які, зрозуміло, визнаючи
авторитет своєї Церкви, намагалися якнайбільш логічно обгрунтувати її вчення.
Саме тому форма мови богословських трактатів києво-могилянців багато в
дечому нагадує західні схоластичні підручники. Спочатку формулюється те чи
інше богословське питання і визначається його понятійний апарат, а потім вже
дається відповідь на нього. Останнє - це одне або декілька суджень, кожне з яких
тут же обгрунтовується уривками із Святого Писання, думками Отців і вчителів
Церкви, богословськими аргументами схоластів. Наприкінці трактату даються
можливі заперечення щодо розв'язання його проблем православним богослов'ям
і наводяться можливі варіанти спростування їх.
У викладанні богослов'я в Києво-Могилянській академії чітко
вирізняються два періоди. Перший відзначається відносною свободою
професорів курсу від якихось схоластичних вимог. Свідченням цього є
довільність у назві трактатів, їх розміщенні в структурі курсу, послідовності
подання матеріалу. Професори богослов'я прагнули не просто механічно
передати зміст віроповчальних догматів, а й дати їм відповідне філософське
обгрунтування, створити православну систему богословської науки. Якщо
раніше (до ХVIII ст.) аргументацією істинності того чи іншого положення
православного віровчення виступало лише посилання на Святе Писання чи Святе
Передання, просте зіставлення взятих звідти думок, без будь-яких логічних
дедукцій, то в Київській Академії православне віросповідання було приведене в
певну, логічно обгрунтовану й послідовну систему. Саме тому беззастережно
можна визнати, що всім складом своєї богословської культури Українська
Церква на початку ХVIII століття наблизилася до сучасного їй стану католицької
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теології.
Другий період у викладанні богословських курсів у Києво-Могилянській
академії починається 1759 року, коли за вимогою митрополита Арсенія
(Могилянського) ректор Давид Нащинський змушений був ввести викладання
богословського курсу «Православне сповідання Кафолічної Східної Церкви» за
єдиним для всієї царської Росії тематичним планом і підручником. Наприкінці
століття курс цей дістав назву «Православне вчення або скорочене християнське
богослов'я». Читали його лише півроку. За основу курсу було обрано
богословську систему Теофана Прокоповича, яку кожний з викладачів міг
опрацьовувати по-своєму, зберігаючи при цьому загальний її план.
З 1798 року, згідно з вказівками Священного Синоду, в усіх духовних
академіях, в тому числі і в Києво-Могилянській, було запроваджено читання
кількох богословських курсів. До них належать, зокрема, «Повний курс
богослов'я», «Церковна історія», «Герменевтика», «Святе Писання», «Моральне
богослов'я» та ін. Виховна робота в Академії відтепер була цілком
підпорядкована підготовці «відданих чад» Православної Церкви.
Окрім академічних курсів, цій меті мали слугувати конгрегації –
студентські братства в ім'я Пресвятої Богородиці як небесної покровительки
києво-могилянців. Члени братств зобов'язані були відвідувати конгрегаційний
храм, яким спочатку був храм Братського монастиря, а з 1740 року Богоявленський храм, збудований на території самої Академії. Під час
церковних служб спудеї вивчали стрій православного богослужіння, набували
навиків церковного читання й співу. При цьому на малих інструкціях спудеї
молодших класів вивчали Катехізис, а вже на великих інструкціях
старшокурсники вивчали Новий Завіт.
На власне богословських курсах в Києво-Могилянській академії
навчалося небагато спудеїв. Це пояснюється, певно, тим, що протягом всього
періоду свого існування вона булла загальноосвітньою, а не духовною
навчальною установою. Сааме тому процес навчання в ній не формував бажання
до церковної діяльності. Так, із 52 осіб, які 1729 року закінчили богословський
курс, духовний сан прийняли лише 16. Більшість випускників, закінчуючи ці
курси, відмовлялася приймати чернецтво. Так, 1758 року префект Академії
С.Миславський, відповідаючи на запит Синоду, писав: «Студенти Київської
Академії, які навчаються філософії і богослов'ю, у монахи йти не бажають».
У богословських класах Академії не було такої форми підсумкового
контролю за знаннями, як нотати чи іспити. Замість них широко практикувалися
диспути, на які запрошували послідовників різних християнських конфесій.
Наприкінці кожного семестру спудеї-богослови писали так звані «великі
дисертації», які захищалися у присутності всіх з навчального потоку.
Вже наприкінці ХVII століття Києво-Могилянська колегія стала не лише
єдиною високошкільною інституцією та єдиним найголовнішим промотором
культурно-релігійного відродження серед слов'янських народів всього
Православного Сходу, а й єдиним на цих теренах носієм основних здобутків
західної культури (Див.: Корчмарик Б. Духовні впливи Києва на Московщину в
добу Гетьманської України. - Львів, 1993. - С.7-20). Як відзначає Транквіліон
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Ставровецький, Академія дала таких служителів Церкви, які більше, ніж інші,
могли поширювати між одноземцями – і словесно й письмово - «світ пізнання і
світ спасіння віри».
Але не лише між «одноземцями». З її стін вийшли відомі діячі
Православної Церкви і культури інших країн. Це – Симеон Полоцький і Георгій
Кониський (Білорусь), Мілеску Спафарій і Удріце Настурел (Молдова), Діонісій
Новакович і Симеон Балтич (Сербія).
Найбільший вплив на церковні процеси, розвиток культури й освіти
Києво-Могилянська академія мала в ХVII - ХVIII століттях в Московській
державі. З Академії вийшло багато відомих її церковних і державних діячів,
архієреїв, викладачів духовних навчальних установ.
Проте коли репрезенти «київської богословської науки», що здобула в
першій половині ХVII ст. велику популярність на всьому християнському Сході,
почали розширювати простір своєї культурно-релігійної діяльності за межі
Києва, зокрема на Московію, то представники російського духовенства різко
засудили цю науку як єретичну, а московські владики заборонили поширювати
в себе будь-яку українську літературу. Однак завдяки енергійним заходам
прогресивних кіл Московської держави вже на початку другої половини ХVII ст.
було створено такі умови, що київські вчені стали користатися там великим
авторитетом і мали «вирішальний вплив на подальший розумовий розвиток
великоросіян» (Эйнгорн В. О сношеніях малоросійскаго духовенства с
Московским правительством в царствование Алексея Михайловича. - М., 1893. Кн.2 - С.235). Авторитет представників «київської науки» визнавали не лише у
справах церковно-богословських, а й у питаннях церковного устрою та
правопорядку.
По-різному оцінювали розвиток українсько-московських духовних
взаємин, поширення на своїх землях духовно-культурних традицій Києва в
другій половині ХVI - першій третині ХVII cт. правителі Московії та її
духовенство з широким загалом населення. Якщо перші вбачали у зближенні, а
то й об'єднанні Української Церкви з Московською можливість вирвати свою
державу з темряви і відсталості й наблизити її до культурних здобутків освіти і
науки передових на той час країн Європи, то другі, зокрема безграмотні
духівники, розглядали це як посягання на усталені форми свого буття й
духовності, як віроломство єретиків та богопротивних «мудрствующих».
Усвідомлюючи те, що «у нас священики малограмотні, святих таїнств не
розуміють» і що «їх потрібно вчити, щоб вони могли вразумляти православний
народ в істинах християнських», Петро I радить патріарху Андріану «в Київ
послати декілька десятків їх в тамошні школи для навчання» і вирішує поставити
на ключові посади в Московській державі і Церкві представників «київської
науки» (Устряловъ Н. Исторія царствованія Петра Великого. - Спб., 1858. - Т.3. С.355-356).
В утвореному 1721 року Священному синоді Петро I доручає посаду
президента професору Києво-Могилянської академії, а опісля - в.о. патріарха
Московської церкви митрополиту Ст.Яворському, а віце-президента митрополиту Т.Прокоповичу, який був автором «Духовного Регламенту»,
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покладеного в основу діяльності цієї нової церковної інституції. Останній взагалі
посів місце неофіційного співправителя країни й ініаціатора всіх перетворень
«первоначальника».
Привертає увагу те, що протягом першої половини ХVIII ст. не лише
єпископські кафедри, а й всі основні архієрейські посади в управлінні
Московською церквою, зокрема у Священному Синоді, обіймали вихованці
Києво-Могилянської академії. Не менше 200 вихідців із цієї вищої Київської
школи в 1721 - 1750 роках були настоятелями російських монастирів
(Харламповичъ К. Малоросійское влияніе на великорусскую церковную жизнь.
- Казань, 1914. - Т.1. - С.251). Як писав М.Булгаков, всі вони своїми повчаннями
«оголошували всю Росію у всіх її кінцях і межах» (Булгаковъ М. Исторія
Киевской Академіи. - Спб., 1843.- С.173).
Невтомна праця вихідців із України на ниві християнізації російського
суспільства, піднесення рівня його культурно- релігійного життя сприяли тому,
що таких високозаслужених представників «київської науки», як Данило
Ростовський (Туптало), Інокентій Іркутський, Іосафат Білгородський, Іоан
Тобольський, Павло Тобольський та Арсеній Ростовський, Московська церква
згодом визнала своїми святими.
Особливої шани серед них удостоївся Д.Туптало. Його твори «Четьї-Мінеї
(Життя святих)», «Алфавіт Духовний», «Пошук, або Огляд про Розкольницьку
Бринську віру», «Літопис», «Повчальні слова», «Дзеркало Православного
Віросповідання» та інші стали основою розвитку російської богословської думки
і розглядаються як «святе слово» й нині.
У листі до Київського митрополита Рафаїла (Заборовського) єпископ
Смоленський Гедеон 1739 року писав, що з Києво- Могилянської академії «вся
Росія джерел премудрості набиралася і всі свої нововідкриті училища напоїла і
виростила». Але це, певно, можна сказати про перший період діяльності
установи, коли вона виховала і водночас увібрала у свою професорську сім'ю
таких знаних діячів культури, як Стефан Яворський, Теофан Прокопович,
Інокентій Гізель, Інокентій Галятовський, Дмитро Туптало, Георгій Кониський
та ін. І, певно, не тому українські дослідники мало студіювали теологічну
продукцію професорів першого періоду, що не сподівалися знайти в ній «значну
поживу», як це твердить М. Грушевський, а тому, що вона була недоступною їм.
Останнє виявилося не лише у мові подання матеріалу - латині, а й у тому
категоріально-понятійному апараті, яким оперували мислителі. Але це потребує
ще спеціального дослідження.
Твердження М. Грушевського цілком можуть стосуватися лише другого
періоду діяльності Академії, коли вона справді не дала жодного сильного
богослова, самостійного дослідника, а її випускники були переважно добре
підготовленими проповідниками, канониками, компіляторами, що йшли за
богословською традицією Московської Церкви (Грушевський М. З історії
релігійної думки на Україні. - Львів, 1927. - С.84).
З приходом до влади цариці Катерини II розпочалася повна руйнація
Українського Православ'я, а водночас - і відрив навчального процесу в КиєвоМогилянській академії від рідного грунту, національних потреб українського
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народу. В інструкції графу П.Рум'янцеву, призначеному 1764 року правителем
Малоросії, імператриця радила звернути особливу увагу на Київську академію,
бо, хто «навчається богослов'я тут і визначає себе до чинів духовних», йдуть до
цього «за розпусними правилами римського духовенства», а також
«заражуються багатьма ненаситної жадоби і честолюбства началами» (Цит. за:
Голубев О. История Киевской духовной Академии. - Киев, 1886. - С.218).
Проте уніфікація роботи духовних академій, здійснена в царській Росії
наприкінці ХVIII ст., остаточно не здолала творчого духу Київської академії. Її
професори перенесли європейський рівень богословського мислення на
московський грунт. З повним правом можна говорити про самобутню Київську
богословську школу, творча спадщина якої ще потребує копіткої праці
дослідників.
Першочергове завдання, яке стоїть сьогодні перед релігієзнавцями
України, - це переклад богословських творів професорів - києво-могилянців
українською мовою і видання їх. Це дасть можливість наукового визначення
місця київської богословської школи своїми здобутками у світовому богословії.
1. 2 г Петро Могила і релігійне життя сучасної України
Цю статтю я написав десь 20 років тому, а відтак її зміст відповідає
тогочасній ситуації в Православ’ї України. Я не став її доопрацьовувати, бо ж
тоді прийшлося б дещо з неї переписувати заново, оскільки сьогочасне
Православ’я значно відрізняється від тогочасного і в своїх інституційних
виявах, і у визначенні особових репрезентів. Воно відрізняється своїм місцем в
суспільному житті, у своїх практичних виявах. Зокрема 25-річна історія
засвідчила доцільність нашої діяльності з утворення Київського Патріархату.
Не будь його, Православ’я України відіграло б руйнівну роль у розбудові
Української України. Не так значимою постаттю в Православ’ї тоді, як нині,
був владика Філарет. То ж читати цей параграф слід із врахуванням цих
застережень.
Поділ Православ'я України на незалежні Церкви і постійні їх
протистояння між собою (навіть між україноцентричними УПЦ КП та УАПЦ),
спричинили втрату їхнього авторитету в очах віруючих, формування негативної
думки громадськості щодо них. До того ж (визнаємо це), підступно проведена
Московським Патріархатом за участю українофобської преси дискредитація
керівництва Православних Церков української орієнтації по-своєму вплинула на
церковний вибір рядових послідовників Православ'я, а відтак і на кількісне
співвідношення громад різних церковних об'єднань. Не можна сказати, що
Православ'я в особі всіх його Церков гідно репрезентує в Україні інтелект і
мораль її народу. Духовні навчальні заклади їх готують скоріше кадри
служителів культу, які володіють вмінням виконання обрядів, але водночас
мають порівняно слабку богословську і загальноосвітню підготовку, працюють
часто на архаїчній традиції, що інколи ставить їх у стан духовної обеззброєності
при зустрічі із вміло підготовленими протестантськими і неохристиянськими
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проповідниками.
Одним із виявів кризи Православ'я України є відсутність у нього своєї
богословської школи, знаних теологів. Тут скоріше спрацьовує підготовка
архієрейського штату за рівнем можливостей богословських виявів післявоєнної
доби і його прагнення подати це за належне. Зрозуміло, яку богословську освіту
могли одержати в духовних навчальних закладах Православ’я ті, хто освічувався
в нашвидку сформованому їх викладацькому штаті із більш досвідчених
тогочасних священнослужителів. Більш підготовлених в роки сталінських
чисток і активної антирелігійної компанії було репресовано, відсторонено від
діяльності в легально діючих церковних структурах. Тому богошукацькі
устремління сучасних віруючих не зорієнтовані на Православ'я. Доходить до
того, що навіть слухачі православних семінарій компенсують брак солідної
духовної підготовки таємним відвідуванням лекцій знаних українських та
зарубіжних науковців у Національному університеті “Києво-Могилянська
Академія”, Католицькому коледжі, Греко-Католицькій академії.
В умовах краху марксистсько-ленінської ідеології та світоглядного
вакууму Православ'я одержало безмежну можливість для відродження своїх
впливів на свідомість людей, розширення кола віруючих. Проте Православні
Церкви виявилися не готовими до активної місіонерської діяльності.
Обмежуючи свою богослужбову практику переважно чотирма стінами храмів,
вони терплять відчутну поразку у боротьбі за вірних не лише з різними
іноземними християнськими місіями, пропагандистами Східних реліriй, а й з
традиційними для України протестантськими церквами - християнамибаптистами, християнами віри євангельської, адвентистами сьомогo дня та ін..
Якщо останні широко розгoрнули свою блаroдійницьку діяльність, нарощують
видання масовим тиражем і поширення своєї конфесійної літератури, періодики,
опановують інформаційним простором, створюють свої навчальні заклади,
недільні школи, проводять фестивалі духовної музики та ін., то в Православних
Церквах на це «не вистачає» коштів і часу, відповідно підгoтовлених кадрів.
Тому й виношують деякі з них ідею «державної церкви», сподіваючись на те, що
в такий спосіб вдасться навернути до них більше віруючих. Але ці надії марні.
Нинішнього інтелектуалізованогo віруючоro вже не влаштовують требникові
релігії, Церкви, які не цікавляться безпосередньо йогo особистим життям, які
утверджують йогo як пасивноro сприймача тогo з віровчення, що йому дають
через обряд, а не розвивають йогo духовно на основі власних духовних пошуків
та орієнтацій. Це б то вже не спрацьовує богослужіння як театральне дійство з
відповідно розробленою на століття режисурою, обмеження вірян лише
функцією пасивного глядача.
Кризовий стан Православних Церков України зумовлений ще й тим, що
вони не змогли активно включитися в духовний національно-відроджувальний
процес. У цьому виявляється, з одногo боку, насамперед нерозуміння
керівництвом Церков особливостей власне Українськогo Православ'я як
культурно-історичного здобутку нашоro народу, а з друroro - відсутність для
переходу на традиції Українського Православ'я достатньої кількості національно
орієнтованих її архієреїв та ієреїв, байдужість до цьогo мирян внаслідок низькоro
79

рівня їхньої національної свідомості, схильність до ідеї меншовартісної
психологiї, “російськості”, сприйняття ідей «русского мира» Кирила як
складової свого світобачення. Навіть у Церкві Київськоro Патріархату відчутна
наявність двох течій - автокефалістів і поступовців, що робить можливим новий
поділ Церкви. Поступовці, з боязні втратити парафіян, які звикли до
церковнослов'янщини з російською вимовою, російськомовної проповіді,
всіляко протидіють процесу деоросіянення Православ'я України.
Саме тому власне Українські Православні Церкви не провели повною
мірою канонізацію своїх святих. Водночас Церква Московської юрисдикції вже
висвятила їх десь біля двох десятків. А між тим мали б у сонмі українських
святих вшановуваних всіма Православними Церквами України звучати імена:
Іларіона, митрополита Київського, який прагнув ще в ХІ столітті виокремити
Українську Церкву в православному світі, ставив на один рівень святості
імператора Костянтина і князя Володимира; Петра Сагайдачного, який утвердив
в Україні Православ'я після його кризи, викликаної Берестейською унією 1596
року; Василя Липківськоro, який віддав житгя за утвердження в Україні своєї
Помісної Церкви; Арсена Річинського - ідеолога Українського Православ”я,
мученика сталінських ГУЛАГів.
Хоч Церква Київськоro Патріархату і заявила про своє невизнання акту
приєднання Київської Митрополії до Московськоro Патріархату в 1686 році,
проте вся святково-о6рядова сфера в її храмах, календар свят залишаються
переважно російсько-православними. Так, Церква не відмовилася від
відзначення свята на честь ікони Казанської Божої Матері, для деяких парафій
УПЦ КП воно є храмовим, а в Києві Церква навіть відбудовує храм на честь
Казанської ікони. Але ж достеменно відомо, що цим святом Московська Церква
надавала божественної санкції колонізаторській політиці Московії щодо народів
Поволжя. Київський Патріархат мав би, як це бажав покійний патріарх
Володимир (Романюк), разом із релігієзнавцями, істориками релігії переглянути
православний календар свят, вилучити з ньогo ті, які є, власне, російськоправославними, включити туди свята на честь знаменних подій в житті
українськоro народу і йогo церкви.
Найсуттєвіша ознака національної Церкви - це мова релігійногo життя.
Відправа богослужінь живою мовою народу - не лише неодмінннй чинник
збереження йогo як окремої нації, а й утвердження тієї духовності, що є йогo
метою. Рідномовне богослужіння - це надійний шлях до душ вірян, запорука
орієнтації їх на добро, формування у них відданості батьківській вірі. І за
Христовими заповідями, і за церковними канонами не існує якихось перешкод
щодо вживання в Українській Церкві рідної мови в літургійному житті. Так, у
Посланні апостола Павла до коринтян сказано: “Як багато, наприклад, різних мов
є на світі - і жодна з них не без значення! ... Бо коли я молюся чужою мовою, то
молиться дух мій, а мій розум без плоду! ... Але в Церкві волію п'ять слів
зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою
мовою”(Кор. 14: 10-19).
Відомо, що не з ласки православних патріархів, а з 6лагословення Папи
Римського Андріана з 868 року слов'янська мова вводиться в практику
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церковногo життя солунськими братами Кирилом і Методієм, стає мовою
богoслужіння. Але це освячення призвело до усунення з літургійноro вжитку у
слов'янському світі національних мов. Богослужіння рідною мовою стало
розглядатися тут як неканонічне, таке, що ліквідовує відмінності між мирським
і церковним. Київська Митрополія в перші сім століть існування на українських
теренах Православ’я все робила для того, щоб наблизити церковнослов'янську
мову до розуміння народу. Ця мова одержує тут свою вимову. Літери кирилиці
пристосовуються до місцевих умов і потреб, по-українськи ставиться також
наголос у словах. Пристосування церковнослов'янського правопису до живої
народної вимови, яке в ХVІІ ст. активно проводила в життя українська
православна ієрархія, мало позитивне значення, оскільки сприяло не лише
формуванню національної самосвідомості, а й робило зміст церковної служби
зрозумілим. Але процес цей був закінчений з поглиненням Київської Митрополії
Московською Церквою. На території Російської імперії поширюються однакові
церковні книги з єдиною церковною вимовою - московською, з одним
правописом – синодальним.
Тому відродження Українського Православ'я передбачає насамперед
введення у богослужебну практику не лише української мови, а й мови
церковнослов'янської з українською вимовою. З українських церков слід
вилучити російську вимову церковнослов'янських текстів як чужу для нашого
етнічною грунту і як таку, що впродовж віків слугувала засобом денаціоналізації
нашого народу. З жалем відзначимо, що парафії Київською Патріархату в
переважній своїй більшості залишаються на зросійщеному варіанті церковнослов'янської мови з російськомовною літургією. Навіть такий борець за
Українське Православ’я як владика Андріан і той в цьому здався.
Відтак, Церква Київською Патріархату в організації церковно-релігійного
життя по суті існує як відтворення того ж московського варіанту Православ' я, з
відміною хіба що в своїх політичних орієнтаціях, ставленні до українського
державотворення. У неї, як і в Православної Церкви Московської юрисдикції,
відсутня чітка програма і українізації, і деоросіянення своєї богослужебної
практики, переходу на державну мову. Тут варто було б звернутися до досвіду
проведення цього свого часу мтрополитом Іларіоном (Огієнком) в керованих ним
церковних спільнотах.
З огляду на це відзначимо, що умови, за яких прийшов до керівництва
Київською Православною Митрополією Петро Могила, певною мірою можна
ідентифікувати із сучасним станом України в світі, станом у ній Православ'я. І
хоч дистанція порівнюваних історичних станів українського етносу має великий
часовий проміжок - понад три з половиною столітгя, натяжок у цій ідентифікації,
на мою думку, дуже мало.
Як у часи Могили Україна перебувала в межах імперських амбіцій свого
західного сусіда - Польщі, яка всілякими підступними кроками прагнула її
перекроїти і поглинути, колонізувати її народ, так і нині вона перебуває в полі
всіляких імперських устремлінь, але вже свого північно-східного сусіда - Росії,
апетит певних кіл якoї щодо українських земель ( і це красномовно засвідчила
Тузла і нинішнє загарбання нею Криму й організація війни на Донбасі) зростає в
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міру вибудови Україною своєї незалежної держави. Тут ми бачимо і прагнення
відтяти окремі регіони нашої країни під гаслом тoгo, що вони не є власне
українською землею, і прагнення “обустроить Россию”, повернувши вже не до
поновленого Союзу Республік, а до Російської імперії всі східнослов'янські
землі, і бажання відродити Київську Русь як “колиску російської нації”.
Як у ХVІІ столітті Польща знаходила собі серед української козацької
верхівки різногo роду посіпак, так і нині Росія має в Україні свою “п'яту колону”
в особі керівництва деяких партій, різних українофобських громадських
організацій, серед керівників деяких східних і південних областей (і не лише
державних, а й церковно-єпархіальних).
Відомо, що висвячення в 1620 році єрусалимським патріархом Теофаном
православної ієрархії в Україні начолі з митрополитом Йовом Борецьким, по
суті, не внесло істотних змін у конфесійну конфігурацію, хоч і піднесло престиж
Києва як церковної столиці. Оскільки цей акт відбувся без санкції на те
польськогo короля, а відтак нібито й незаконно, то він під різними приводами
відмовлявся визнавати відновлену церковну ієрархію, а польський сейм
висловився за проведення спільногo собору православних та уніатів для
залагoдження розбіжностей між ними.
Реально оцінюючи нинішню ситуацію в Православ'ї України, доходимо
висновку, що воно, із-за різних політичних інтриг, загалом також не слугує
національним інтересам українськоro народу. Вищі владні структури країни
тривалий час всіляко прагнули усунути від активної участі в національновідроджувальному процесі Православну Церкву Київськогo Патріархату,
Автокефальну Церкву, які стоять на українських державницьких позиціях,
обстоюють незалежність України. Їх всіляко дискримінували, особливо в деяких
регіонах, державні служби, які відають проблемами церковно-релігiйноro життя.
При цьому, як і в ХVІІ столітті, місцеві державники висувають аргумент
“незаконності церкви”. Але якщо тоді “незаконність” мотивувалася тим, що
висвята ієрархії відбулася без санкції на те польськоro короля, то нині вже
українська державна влада цю “незаконність” вбачала не в тому, що були
порушені нею ж визначені принципи церковноro життя, затверджений нею ж
Статут УПЦ, а в тому (і в цьому чується голос Північноro сусіда), що це нібито
скоєно не за церковними канонами. Національний інтерес при цьому нехтувався,
більше тогo, все робилося заради національних інтересів іншої держави, яка
особливо не зацікавлена в бутті Самостійної України, Української України.
Початок ХVІІ століття ознаменований в Україні боротьбою в
українському християнстві пропольської, промосковської і самостійницької
течій. Саме це зумовило постійний перерозподіл парафій, блаroчиній і навіть
єпархій, характерний для 20-30-х років, який часто відбувався внаслідок
суб'єктивних конфесійних уподобань ієрархів або ж з волі світських владних
структур.
Християнство України сьогодні також характеризує протистояння
самостійницьких, промосковських і проватиканських тенденцій. Вони тією чи
іншою мірою присутні і в кожній із традиційних Українських Церков. Проте це
протистояння різних християнських інтересів в Українських Церквах - вияв не
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лише суб'єктивних устремлінь. Воно віддзеркалює також межовість України між
двома світовими культурами, стан своєрідної “контактної” зони між Сходом і
Заходом, європейсько-католицьким і російсько-греко-православним етно- та
релігійно-культурним комплексами. Це відзначила зокрема у своєму
актуальному й нині Відкритому Листі до Президента України група львівської
інтелігенції. Опублікований Ватиканом 1 червня 1992 року документ під назвою
“Загальні принципи і практичні норми для координації акції Католицької Церкви
в Росії та інших країнах СНД” свідчить про те, - наголошується в Листі, - що
католицькі акції християнізації розроблялися в угоду і в порозумінні з
Московською Патріархією. Сьогодні приїжджі під різними приводами іноземці,
добре вишколені місіонери латинського обряду не забувають поступово
польщити українських дітей, організовуючи при костелах різні шкілки, гуртки
польської культури й традицій і таке інше. Львівська інтелігенція закликає й
патріархів усіх Українських Церков усвідомити в цій складній та критичній
ситуації масштаби тієї загрози, яку несе Україні тиха, але чітко спрограмована
співпраця між Ватиканом та Московським Патріархатом про розподіл сфер
впливу і свого “місіонерського” діяння в Україні”.
Як і в часи Могили, нині в Українському християнстві помітна певна
відчуженість кліру від мирян, вирішення на всіх рівнях церковних питань без
погодження з об'єднаннями рядових вірних - братствами. Відвідуючи храм,
мирянин часто не усвідомлює, якої орієнтації дотримується його настоятель,
бездумно сприймає за істину ті установки щодо інших православних церков, які
прагне сформувати у них чітко зорієнтований на певний етно-політичний фактор
священик. Особливо це характерно для Церкви Московської юрисдикції, де все
підпорядковане дискредитації власне Українських Церков, ідеї україноцерковної автокефалії, відродження національної культури у всьому комплексі її
складових. Маємо явне нехтування української мови: майже вся література
книжкових кіосків УПЦ МП є російськомовною.
Християнство України ХVІІ століття значною мірою віддзеркалювало
тогочасну політичну й культурно-національну боротьбу в Україні. Церковний
клір перебував у залежності від підтримки його національно зорієнтованими
силами. Так, поява на митрополичій кафедрі Йова Борецькоro, а на єпископських
- М. Смотрицького (Полоцька), І. Копинського (Перемиська), І. БорисковичаЧерчицького (Луцька), П. Черкавського (Холмська), Є. Курцевича
(Володимирська), А. Стагонського (Typoвo-Пінська), була наслідком звернення
у своїх визвольних змаганнях гетьмана Сагайдачногo до Православ'я як
ідеологічного знамена українськогo духу. Водночас українська шляхта у своїх
прагненнях змінити свій соціальний статус виявила інтерес до польських
властей, що, зрештою, завершилося її окатоличенням.
Нинішнє керівництво Православних Церков України також знаходить
підтримку в своїй діяльності з боку певних політичних сил. Так, Церкву
Московської юрисдикції активно підтримували прокомуністичні сили. Будучи
Головою Верховної Ради України, лідер соціалістів Олександр Мороз в одному
із своїх інтерв'ю навіть заявив, що він не може спілкуватися з неканонічним
патріархом УПЦ КП. У цьому явно проявилося ігнорування з боку колишнього
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спікера Українського парламенту (в угоду своїм політичним уподобанням) того,
що держава має ставитися як до рівноправних до тих церковних утворень, які
одержали її ж юридичне визнання. Особливу зацікавленість Церквою
Московського Патріархату виявляв і колишній прем’єр-міністр, а потім
Президент України В. Янукович. Обряд вінчання при одруженні колишнього
глави Адміністрації Президента В. Медведчука здійснив Предстоятель УПЦ МП
митрополит Володимир. Він же вінчав і доньку спікера Верховної Ради
В.Литвина.
Церква Київськоro Патріархату, Автокефальна Православна Церква
офіційно зареєстровані в Державному Комітеті України у справах релігій і
тривалі роки потребувала від колишньої влади (і це законно) до себе такого ж
ставлення, як і до УПЦ Московської юрисдикції, хоч і могла б розраховувати і
на більш прихильне як до Церков, що працюють на національну незалежність
України, її державницьку вибудову, відродження української національної
духовності.
Керівництво УПЦ Київського Патріархату у своїй діяльності з дня
проголошення Незалежності знаходило і знаходить підтримку з боку
національно-демократичних спільнот. Так, до складу Вищої Церковної Ради
УПЦ КП входили чи входять колишній гетьман українськоro козацтва В.
Мулява, керівник “Просвіти” П. Мовчан, голова Конгресу української
інтелігенції І. Драч, депутат ВР Василь Червоній. Якщо питання своєї церковноконфесійної належності українська “шляхта” в масі своїй (особливо на Півдні й
Сході України) вирішує внаслідок своєї зденаціоналізованості прихильністю
(швидше зовнішньою) до Московської Церкви, то її діти часто знаходять собі
духовний притулок в одній із нетрадиційних релігійних течій або ж взагалі
повністю віддаються далекій від релігії комерційній діяльності, не маючи часу
для задоволення своїх (інколи і відсутніх) духовних потреб.
І в часи відродження Православ'я в ХVІІ ст, і в нинішні часи православна
конфесія України відчуває “голод” на тих, хто міг би увійти до єпископськоro
корпусу Церкви. Саме тому до керівництва єпархіями подекуди приходили
випадкові, інколи “6езвусі”, тобто недосвідчені в питаннях церковногo життя,
особи, неосвічені не лише світськи, а й духовно, з великими кар'єристськими
амбіціями і мінімальними задатками до керівництва церковно-реліriйними
справами. Згадаймо тут хоч би Антонія (Масендича), який не соборноправно (а
відтак і незаконно) був висвячений патріархом Мстиславом у митрополити, посів
в Автокефальній Церкві посаду керуючогo її справами. Його стрибкоподібний
життєвий шлях у православ'ї (РПЦ - УАПЦ - УПЦ КП - РПЦ) виявив духовну
порожнечу й громадянську незрілість цієї особи. Маючи середню медичну освіту
і незакінчену заочно духовну семінарію, він обіймав у Церкві надто високі
посади, навіть претендував на патріаршу вершину. Що могла дати ця духовно
незріла, егoїстична, зрадлива, підступна людина Українському Православ'ю,
окрім внутрішніх чвар, підтримки бездуховності, висвяти часто у священство
таких же недоуків?!
Складний шлях духовних митарств у Православ'ї України пройшло й
багато інших церковних ієрархів. Так, якщо перший груповий вихід із УПЦ КП
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організував той же митрополит Антоній (Масендич), невдоволений тим, що йоro,
дивись, не обрали патріархом, то другий вихід (жовтень 1995 poкy) очолив ІваноФранківський владика Андрій, який відчув також, що сподівання на патріарший
жезл марні, а з переходом вдруге до УАПЦ, враховуючи вік патріарха Димитрія,
можна було ще на щось сподіватися.
Серед рядових ієрархів належність до певної християнської Церкви однієї з православних або ж до греко-католицької - також стала предметом торгу
у їхніх відносинах з церковними владиками. Оскільки в кожній із Церков є багато
священницьких вакансій, то вони інколи думають не про те, щоб сприяти
утвердженню і розвитку православної духовності серед вірян, а про пошук
“теплогo містечка”, підвищення в посаді та ін.
І в ХVІІ столітті, і в початкові роки демократичних перетворень в Україні
клір православних церковних новоутворень знаходив широку підтримку
національно орієнтованих громадських сил. Так, поява Йова Борецькогo і йоro
єпископськогo оточення була певною мірою наслідком діяльності гетьмана
Сагайдачногo. Третє відродження і розвиток автокефальногo руху в Україні
також знайшли підтримку з боку різних нових національно-патріотичних партій
і громадських організацій. Саме вони, долаючи всіляку протидію владних
структур, сприяли утвердженню в Українській Автокефальній Православній
Церкві патріаршої форми правління, підтримували обрання на Помісному соборі
патріархом Церкви митрополита Мстислава (Скрипннка), який водночас
залишався й главою Української Православиої Церкви в США.
Цей порівняльний перелік можна було б продовжити. Зауважимо лише,
що хоч ця ідентифікація певною мірою і є умовною, але вона реальна. І тоді, й
ннні Українське Православ'я було конфесією, що виходила зі стану
дезорганізації і духовної смерті. Але якщо в ХVІІ ст. криза в ньому була
зумовлена Берестейською унією і всілякими протидіями з боку польських
властей, то в ХХ ст. кризовий стан в Українському Православ'ї був спричиненнй
віковими погромами його Московською Церквою, її опікунами - царською
владою, а опісля – радянською державою і її спецслужбами. І тоді й нині в Церкві
було порушено принцип соборноправності. Нею керували (або прагнули
керувати) здебільшого братства. В ХVІІ ст. через складні внутрішні умови в
Туреччині і, по суті, відсутність керівництва з боку патріарха
Константинопольського православне життя на українських теренах поставало як
нескоординована сума єпархій і окремих парафій. Те ж саме було в Україні і в
УАПЦ, а опісля - в УПЦ КП на час патріаршества Мстислава. Будучи людиною
похилого віку (понад 90 років), владика прагнув уже до спокою, прийняття
почестей. Оскільки він залишався водночас і главою окремої Православної
Церкви в США, то Мстислав особливо і не прагнув мати свій постійний осідок в
Києві, жив переважно в Америці, періодично наїзджаючи в Україну. Він не
сприймав передбачену при його обранні ідею передавати керівництво Церквою
Київського Патріархату на час своєї відсутності заступникові, боляче переживав
ту “інформацію-нашіптування”, що надходила до нього з України з оточення
протопресвітера (потім – патріарха) Володимира Яреми про нібито наявну
підміну його в Україні, нехтування ним і т.п. Саме останнє спричинило розрив
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Патріарха Мстислава спочатку з митрополитом Іваном (Боднарчуком), який,
власне, фундував третю автокефалію в Україні, а потім - і з митрополитом
Філаретом.
Зауважимо тут принагідно, що керування одного владики водночас двома
Церквами саме по собі було антиканонічним. А якщо ще врахувати при цьому їх
віддаленість, вік і особливості вдачі патріарха Мстислава, то визнаємо, що саме
керування Церквою в Україні з його боку було практично неможливим. На мою
думку, обрання митрополита Мстислава главою УАПЦ, а опісля – УПЦ КП, було
великою помилкою, яка зрештою має свій слід і в тій розпорошеності власне
Українського Православ’я, яке ми маємо нині. Ще треба дослідти, хто і з якою
метою зініційовував ці обрання, яка підспудна мета при цьому переслідувалася і
хто був її виконавцем. Чи не є в цьому підспудна рука Москви?
Конфлікт у вищих колах церковного управління спричинив, з одного боку,
автономізацію єпархій, балансування їх владик між ворогуючими сторонами, а з
другого - зростання ролі в церковному житті Братства Андрія Первозванноro, яке
стало претендувати на роль арбітра, а то й визначального фактору в церковному
житті. Але в цьому була й небезпека для Православної Церкви. Згадаймо, що
саме протистояння між її керівництвом і братствами, а відтак -- порушення
принципу соборноправності, призвело в ХVII ст. до Берестейської унії, розколу
Українського християнства, що болючою раною залишається на живому тілі
українського народу ось уже чотири століття. Те ж Львівське братство й нині
постає головним бунтівником проти зближення Українських Православних
Церков – Київського Патріархату й Автокефальної Церкви, спричинює розкол в
останній.
В ХVII ст. за надто складних умов у церковно-релігійному житті України
її Православ’я очолив Петро Могила. Одержавши, по суті, не Церкву, а руїну,
митрополит за якихось 10 років зробив для неї так багато, що Українське
Православ' я, будучи автономією в структурі Константинопольського
Патріархату, по суті, стало функціонувати вже як автокефальне утворення. На
нашу думку, це йому вдалося зробити насамперед завдяки тому, що він був
більше державним, ніж релігiйним діячем. У своїх національно-церковних
діяннях митрополит уміло оцінював політичні обставини. Так, він чітко
усвідомлював те, що саме через відсутність в Україні власної державної
самостійної інституції національним репрезентантом її народу може і має стати
Церква. Митрополит бачив, що в своєму протистоянні Москві, Туреччині і
Швеції польські владні структури змушені будуть шукати прихильності з боку
своїх українських підданих, а відтак вважатимуть за можливе, навіть політично
необхідне, йти на певний компроміс із ними. Саме тому він підтримував
висунуту уніатським митрополитом В. Рутським ідею “нової унії”, утворення в
Україні на основі поєднання її Церков Київськогo Патріархату. Петро Могила
бачив, що це дасть можливість об'єднати Україну, утворити на її теренах таку
надбудовну структуру, яка, за умови відсутності у неї своєї державної інституції,
стане її своєрідним суспільним репрезентантом.
Але тогочасну Українську Православну Церкву характеризували
дезорганізованість внутрішнього життя, активна протидїя її діяльності з боку
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уніатського церковного новоутворення і владних структур Польші, духовна і
моральна нужденність кліру, відсутність підтримки і участі в церковному житті
з боку провідних суспільних верств тощо. В Церкві йшла гостра внутрішня
боротьба між тими, хто підтримував Петра Могилу як її главу, і прихильниками
колишнього митрополита Київського Ісайї Копинського. Через низький рівень
організації в країні освіти і науки помітний був “занепад у народі руськім
побожної реліriйності”.
І ось за цих обставин митрополит Петро визначив як одне з першочергoвих
своїх завдань підготовку священницьких кадрів. В організацію шкіл у Києві він
вкладає власні кошти. Функцію освіти владика здійснює на основі вищих зразків
західноєвропейських шкіл, хоч при цьому йому й довелося долати супротив так
званих борців за чистоту Православ'я. Остання реформа Петра Могили
наближала українців до скарбниць розвиненої, як на той час,
західноєвропейської богословської думки, долала культурну і наукову
відсталість Православ'я, давала країні сотні освічених молодих людей, вчила
мистецтву обстоювання православногo віровчення. Основними принципами
освітянських нововведень митрополита були: не ненавидь сліпо свого
супротивника у віросповіданні, вмій вчитися в нього методам і формам
церковної діяльності, використовуй чуже так, щоб не втратити, а навпаки утвердити своє.
У своїх прагненнях підвищити функціональність Церкви Могила
орієнтувався на західні зразки організації церковногo житгя. Тому особливої
уваги він надавав налагoдженню дисципліни в Церкві, наближенню ocвітнього
рівня її духовенства до католицькогo так, щоб “їй з cьогo боку нічоro не
бракувало і католик не мав підстав величатися перед нею”.
Митрополита часто звинувачували - й нині звинувачують - у порушенні
ним принципу соборноправності (оскільки він зменшив вплив церковних братств
і свою владу в Церкві одержав із рук польськоro короля), в диктаторстві й
авторитаризмі (оскільки він зосередив у своїх руках функції керівника Церкви,
найбільш впливовоro Києво-Печерськогo монастиря і Київськогo братства). Але
то був такий час. Стан справ у Церкві й країні вимагав сильної і рішучої руки в
керівництві. Петро Могила дійсно обстоював абсолютну, авторитарну владу
митрополита та єпископів і дещо неприязно ставився до претензій братств
вершити церковні справи, нехтуючи при цьому визначальною роллю кліру в
організації життя церковних структур. Позиція П. Могили була вмотивована й
тим, що братства не приймали необхідності докорінних змін в організації та
змісті підгoтовки кадрів священнослужителів. Саме рішучість дій Могили в
здобутті Київської кафедри, у передачі Святої Софії православним, у побудові
нових храмових споруд, в упорядкуванні обрядово-церковної сфери, в підготовці
світських та священицьких кадрів, налагoдженні дисципліни серед кліру, у
перетворенні здобутку Київської боrocловської школи - підгoтовленогo нею
Катехізису (“Православногo сповідання віри”) у всеправославний
віроповчальний документ призвело до тогo, що широкий загал православних
вірних не лише сприйняв Могилу, а й визнав йогo значущість для Церкви. П.
Могила знайшов широку підтримку серед мирян, йому повірили. Авторитет
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митрополита був загальним: йогo знали, йому вірили, йому довіряли, але йогo й
боялися. Цей авторитет був зумовлений не лише твердістю характеру владики,
йогo організаторською вдачею, а й високою освіченістю, роллю промотора в
богocловській сфері. Петру Могилі вдалося здолати існуючий у міжцерковних
відносинах принцип сліпої зневаги до інших конфесій, зокрема католицької.
Започаткований митрополитом рух до “нової унії” міг би привести до утворення
в Україні єдиної християнської Церкви із своїм патріархом як єдиним
представником країни, але цей рух був перерваний за загадкових обставин
смертю п'ятидесятирічноro владики. Добре розуміючи підступну політику
Московії щодо України, Петро Могила всіляко дистанціював свою Церкву від
Mосковського Патріархату. Коли брат Йова Борецькоro натякнув одного разу
митрополиту на можливість поєднання з Московською Церквою, то Могила
відповів, що “за це належало б посадити його на палю”.
Розглядаючи Вселенське Православ'я як поєднання національних Церков,
митрополит прагнув виробити й утвердити в Українському Православ'ї ті його
риси, які надавали йому національно-культурну окресленість, виводили в ранг
самостійних інституцій православного світу. Цими рисами стали
демократичність,
євангелістськість,
національністність,
відкритість,
побутовість. Саме у відродженні й утвердженні їх ми вбачаємо нині основні
шляхи розбудови Української Помісної Православної Церкви, а не тільки в появі
слова “Українська” в назві і навіть не в українській мові богослужіння.
Ще Лазар Баранович ставив питання: чи прийде до України новий Петро
Могила?
Певно, що кожний із предстоятелів трьох з нині діючих в Україні
Православних Церков – Київського Патріархату, Української Автокефальної і
Церкви Московської юрисдикції - хотів би уподібнитися славетному
митрополиту і відіграти в історії Українського Православ' я таку ж роль, яка
випала йому. З’являються й такі, хто виявляє ініціативу постати в ролі якогось
об’єднувача Православ’я України. Згадаймо тут принагідно висвяченого у США
митрополита Мойсея (Кулика) з його ініціативою утворити Українську
Автокефальну Православну Церкву – Соборноправну. Проте від бажання-наміру
до дійсності часто далека, а то й нереальна відстань.
У нас чомусь не прийнято в академічних виданнях давати виважену й
аргументовану оцінку діяльності діючих церковних владик. До цього інколи ще
звертається світська преса, але зауважимо, що її звертання частіше носять
тенденційний і упереджений характер, коли, смакуючи якусь церковну подію або
ж епізод із життя владики (часом вигаданий), журналісти роблять
широкомасштабні й далеко необгрунтовані висновки.
Українську Православну Церкву в 1993 році очолив митрополит
Володимир (Сабодан). Обрання його на посаду предстоятеля Церкви відбулося
на т. зв. Харківському архієрейському соборі, який пройшов із явним
порушенням Статуту УПЦ, оскільки таке зібрання владик мав право скликати
лише діючий предстоятель (ним тоді був митрополит Філарет), головувати на
ньому (знові ж – не він), а на вакантну посаду (а такої не існувало, бо ж Філарет
мав право займати її пожиттєво) можна було обрати одного із єпископів УПЦ.
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Виходець з України, владика Володимир, хоч він і українець за національністю,
діяльний період свого життя провів за її межами. В Росії він одержав
богословську освіту, працював у навчальних закладах її Православної Церкви, а
тому не пройшов школи національногo гарту. Хоч митрополит і займав високі
посадові місця в богословських навчальних закладах, він все ж не став значимою
постаттю в богoсловській науці. В організаційно-церковному житті митрополит
Володимир був близьким до найвищих ролей (член Синоду, керуючий справами
Російської Церкви), а тому (і це цілком природно) могло бути у ньогo бажання
зайняти найвищу посаду в церковній ієрархії, стати патріархом. Але, рухаючись
посадовими сходинками переважно завдяки особистій вдачі, владика при цьому
своїм спокійним очікуванням нових посад виявляв у такий спосіб вдячність тим,
хто йогo так оцінив, не перечив їм, якщо навіть вважав, що вони не зовсім мають
рацію. Це, зокрема, засвідчує йогo підпис під заявою Священногo синоду РПЦ з
приводу прийняття Константинопольською Патріархією в свою структуру
Естонської Православної Церкви. Певною відстороненістю від суспільногo
життя глава УПЦ за роки формування нею формував уявлення про вищість
Церкви від земних суєт, певну її сакральність, а відтак - про відстороненість
Церкви від політичних процесів, процесів національноro відродження, про якусь
зверхність церковногo над мирським. Предстоятель виявляв здібність
поміркованогo політика в організації церковногo життя, оскільки вмів
балансувати між різними течіями, що поділяють нині очолювану ним Церкву на
основі різних підходів до проблеми автокефалії, ролі церкви в політичному й
національному житті.
Митрополит Володимир - ортодокс за духом, що засвідчує недопущення
ним в церковне життя УПЦ хоч якихось віянь аджорнаменто. Українець за
походженням, владика мав би турбуватися процесами національноro
відродження свогo народу, побачити негативні наслідки вікового перебування
Українськоro Православ'я в тенетах Московської Церкви, національний занепад
українства часів царату і радянської влади, а відтак і займатися Українською
Православною Автокефалією. Але цього не було. Натомість бачили дещо інше.
За час перебування на посаді предстоятеля УПЦ якихось зримих кроків з боку
митрополита в цьому напрямі ми не помічали. Очікуваної автокефалії в 1995 і
2000 роках Церква так і не одержала. Складається враження, що це питання для
Церкви, очолюваної митрополитом Володимиром (Сабоданом), взагалі не
існувало, як не існує й нині. Більше того, ті письмові видання, які поширюються
УПЦ в Україні, настирливо утверджують ідею єдиної Православної Церкви для
всього східнослов’янського простору, мають явно українофобський зміст.
Друкований журнал УПЦ “Православний вісник” (до речі, двомовний),
єпархіальна періодика Церкви своєю нетолерантністю щодо інших конфесій
України, інших Церков не сприяє становленню національної єдності
українськоro народу, а обстоюванням ідеї “канонічної території” веде до
розчленування країни за конфесійним принципом. Жодного разу митрополит не
засудив українофобські заяви декого із владик своєї Церкви. А в Україні при
цьому говорять: мовчання – ознака згоди. Про його наступника – митрополита
Онуфрія мова йтиме окремо.
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Правда, слід визнати як позитив ту боротьбу, яка мала місце в Церкві у
забороні “політичного православ’я”. Пишуть,що владика Володимир мав
щонайбільшу збірку “Кобзарів” Тараса Шевченка. В останні роки життя,
відчуваючи великі вади свого здоров’я, митрополит шукав можливості усунути
наявний розкол в Українському Православ’ї, але то тема окремої статті, окремого
дослідження, яке б передбачало інтеров’ю з тими, хто знаходився біля немічного
владики. Насамперед тут варто згадати митрополита Олександра (Драбинку),
якого нинішнє промосковське керівництво УПЦ МП (а разом з ним і протоієрея
Георгія Коваленка) усунуло із церковного життя. Непохитним у своїй
українськості в лавах єпископату Церкви Московського Патріархату
залишається ще митрополит Черкаський Софроній. Решта співають в одну дудку
із москвофілом Онуфрієм. В цьому особливо відзначається весь Синод Церкви.
Але в цьому можна якось зрозуміти митрополита Одеського Афангела –
росіянина за національністю. А ось ворожість своїй національності репаних
українців-митрополитів із Синоду УПЦ МП зрозуміти тяжко. Правда, вони
мають реальну можливість взяти за приклад для себе євангельського Іуду,
постати Іудами щодо рідної для них України.
Символічною і водночас суперечливою постаттю в Українському
Православ'ї був патріарх Мстислав (Скрипник), обраний на цю посаду в червні
1990 року Всеукраїнським собором Української Автокефальної Православної
Церкви. Символічною тому, що, залишаючись водночас главою Української
Православної Церкви в США, він більшу частину свогo часу проводив там,
наїжджаючи подеколи і в Україну, де, власне, керівництвом Церквою займався
мало. Та й вік йогo на час патріаршества (понад дев'яносто) вже не давав
можливості бути іншим. Для здолання своєї символічності патріарху треба було
жити і діяти саме в Україні у складні для неї роки відродження, знати її болі і
радощі не із розповідей чи газетних статей, а своєю безпосередньою
включеністю в них, керувати Церквою, бути її щоденним першопастирем.
Суперечливість патріарха Мстислава виявилася в тому, що, попри всі заяви про
необхідність підключення Церкви до процесу демократичноro відродження
України, він поступово розколював і відштовхував від неї ті національнодемократичні сили, які брали участь у її становленні.
Патріарх мав незлагідний і конфліктний характер. Так, отаман І. ЛютийЛютенко у своїх спогадах пише про ті інтриги, наклепи, сварки, які мали місце
між українськими архієреями в Православній Церкві Польщі, спричинником
яких переважно був єпископ Мстислав (Скрипник). Під час організації
президентом Української Народної Республіки Андрієм Левицьким зустрічі
“розбриканих архієреїв” з метою їх замирення він зокрема сказав єпископу
Мстиславу: “А зачинщиком того хуліганства був ти, політичний спекулянт!
Яким правом ти пішов в єпископи? Які твої кваліфікації, освіта, мораль? Це ти
бунтуєш своїх собратів проти митрополитів! Яка в цьому гидкому ділі твоя
політика? Що ти задумав зискати з цього?” ( Лютий-Лютенко Іван. Вогонь з
Холодного Яру. Спогади. – Детройт, 1986.- С. 100-103). Цю незлагідність
митрополит Мстислав виявив опісля і до митрополита Іларіона (Огієнка), коли
відмовився прийняти його в Українську Православну Церкву в Канаді.
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Відзначена тут зверхність і незлагідність митрополита Мстислава
негативно позначилося на єдності Автокефальної Церкви, а відтак і на здатності
її стати совістю народу України в складні перші роки незалежності нашої
держави, національного духовного відродження. Спочатку з нашіптувань
протопресвітера Володимира Яреми зі Львова незручним для владики став
митрополит Іван (Боднарчук). Опісля така ж доля спіткала й законнообраного
його заступника митрополита Філарета (Денисенка), який, ставши на шлях
повернення Києву церковної помісності, возз'єднав з Українською
Автокефальною Церквою вірну ідеї незалежності частину Української
Православної Церкви МП. Розкололось також Братство Андрія Первозванноro,
яке було з самих своїх початків дієвим центром відродження та утвердження
помісності Української Церкви. Некерована із-за майже постійної відсутності в
Україні її глави Церква стала ще й внутрішньо роз'єднаною принаймні на дві
групи - промстиславівську і профіларетівську. Зауважимо принагідно, що
патріарх негативно сприймав також тогoчасну активну діяльність на теренах
відродження Українськогo Православ'я архієпископа Володимира (Романюка),
який навіть здобувся “честі” бути відлученим від Церкви її предстоятелем.
Зазначимо, що цей владика після смерті Мстислава став главою УПЦ КП,
Загадковою є роль у всіх цих процесах протопресвітера Володимира
Яреми (опісля - патріарха Димитрія). В часи панування в Україні Московськоro
Патріархату він був на особливому рахунку. Про це свідчить йогo тривале
настоятельство в одному з найпрестижніших храмів Львова –
Петропавлівському, одержання вищої освіти його дітьми, коли вихідцям із
“священичих сімей” ставилися всілякі перепони в цьому. Про свій вихід із
підлеглості Російській Церкві та утворення першої громади Української
Автокефальної Православної Церкви з підлеглістю УПЦ в США очолювана
отцем Володимиром парафія апостолів Петра і Павла заявила ще в серпні 1989
року. Це був час інтенсивногo відродження в західному регіоні України ГрекоКатолицької Церкви. Новоутворена УАПЦ явно ставала на шляху цьому
процесу, оскільки прагнула зберегти за собою не лише своїх вірних, а й все
церковне майно, зокрема xpами, які до т. зв. Львівськоro собору (1946 р.)
належали уніатам.
Після об'єднання УАПЦ і вірної митрополиту Філарету частини УПЦ в
Українській Православній Церкві Київського Патріархату навколо
протопресвітера Володимира почали гуртуватися ті сили, які підбурювали
патріарха Мстислава, обраногo главою цієї Церкви (до речі, він спочатку
спокійно сприйняв рішення Об'єднавчогo Помісноro Собору 1993 року,
заявивши: “Хай об’єднуються, побачимо, що з цього вийде!”), до деструктивних
дій, внесення в життя УПЦ КП елементів конфліктності й групівщини.
Виокремивши після смерті патріарха Мстислава своїх послідовників (а це були
переважно парафії Львівщини) знову в Українську Автокефальну Церкву і
зрештою на здійснення своєї мети очоливши її, отець Володимир відтак
обезсилив Українське Православ'я в його протистоянні з Церквою Московської
юрисдикції. Більше того, роз'єднанням власне української православної конфесії,
по суті, було зняте з порядку денногo питання визнання автокефальності
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Української Церкви Вселенським Православ’ям. Ілюзорною виявилася також
віра владик очолюваної патріархом Димитрієм Церкви в те, що УПЦ МП, при
невизнанні канонічності УАПЦ, вестиме з нею якісь перегoвори про об'єднання
(а не приєднання-входження до неї через покаяння), що Константинопольський
Патріархат, як Церква-мати, зрештою візьме УАПЦ під своє окормлювання і
надасть автокефалію.
Патріарх Димитрій - типовий представник тогo галичанського
клерикалізму, про який свогo часу Іван Франко писав як про такий феномен, що
зіграв нeгативну роль в українському церковному процесі. Як правило, до цьогo
руху тривалий час примикали (і не лише в Галичині, а й з підтримки таких
галичан і в інших регіонах України) егоїстично настроєні натури, амбіційність
яких не знає меж. Це виливалося в прагнення піднести мирян над кліром,
організаційні об'єднання віруючих у формі якихось товариств чи партій - над
керівництвом Церкви, навіть державними структурами. У прагненнях власногo
амбіційного вдоволення, а то й возвеличення, такий клерикал ладен
пожертвувати своїми однодумцями, друзями, коли постає питання нового,
вищого йогo статусу в Церкві. І хоч при цьому на вершині піраміди він
виявляється сам або ж у невеличкому колі таких же (і то тимчасово), але обійдені
розглядаються за цієї ситуації не як переможені, а як його підлеглі. Хоч,
зауважимо, вони на таку роль не погоджуються і прагнуть також вийти на ту ж
вершину.
Це ми тривалий час спостерігали в Українській Автокефальній Церкві, яка
має й нині дещо аморфний вигляд. Це – релігійна спільнота не однодумціввладик, а якихось суперників. Це – феодальна спільнота в релігійному вбранні.
Для її єпископату практично не існує Предстоятеля чи Патріархії, оскільки своє
керівництво вони розглядають як самодостатнє. Виразно-типовим у цьому
аспекті було діяння глави Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігоря Ісиченка,
який, маючи високий світський ранг – доктор наук, зорієнтований навіть на
виокремлення керованої ним структури в якусь самостійну церковну одиницю
на православних теренах країни (нею стала офіційно зареєстрована УАПЦОновлена), не усвідомлюючи того, яке зло своїми діями він зрештою приносить
процесу вибудови в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви. Не будь
цього деструктиву певно уже б мали (після відомих угод між владиками УПЦ КП
та УАПЦ, укладених в Константинополі в присутності представника Вселенської
Патріархії) об’єднання власне Українських Православних Церков країни.
Володимир Ярема постає перед нами як зачинатель, але не як будівничий.
Для тих, хто його знав і спілкувався з ним, зовні він видавався відкритою, дещо
боязливою і щирою людиною, а насправді в ньому було багато потаємного, на
перший погляд навіть незрозумілого. Гріхи отець-владика прагнув віднаходити і
бачити в інших, а не в собі. Тому, вживемо тут вислів Є. Сверстюка: “очисна
покаянна молитва”, сповідь за скоєний розкол Українського Православ' я – мала
б бути за покійним вже патріархом УАПЦ Димитрієм.
Поява УАПЦ, а опісля - УПЦ КП не є витвором якихось політичних партій
чи рухів. Вони безпосередньо не причетні до цього. Лише пізніше деякі з партій
і політичних течій виявили свої симпатії щодо цих церковних утворень.
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Український автокефальний рух відродився як прагнення активістів деяких
православних громад повернути Українській Церкві ту незалежність, яку вона
мала до її поглинення Московським Патріархатом, звільнитися від церковноколоніальної залежності щодо Російської Церкви. Велику роль у цьому процесі
відіграло напочатках, що не завжди враховуєт ься, Православне братство Андрія
Первозванного. Мстислав (Скрипник), Володимир (Романюк), Димитрій
(Ярема), Філарет (Денисенко) лише волею долі, а не якихось власних дій,
поставали начолі цього процесу. Внаслідок відсутності інших, відповідно
підготовлених, авторитетних, автокефально зорієнтованих і підтримуваних
усіма національно-демократичними силами церковних діячів керівні посади
доручали саме їм, хоч часто загальні тенденції церковного життя в керованих
ними православних утвореннях визначали не вони: інколи події відбувалися
навіть всупереч їхній волі.
Так, архієпископ Володимир (Романюк) став патріархом УПЦ КП завдяки
збігу обставин і його особистим прагненням не допустити розколу Церкви
(Київськй Патріархат.- 1993. – №4). Ще до свого обрання на найвищу керівну
посаду в УПЦ КП під час однієї з розмов із автором цієї книги, гуляючи
Шевченківським парком Києва, владика Володимир, оцінюючи митрополита
Філарета як умілого організатора церковної діяльності, поміркованого
церковного діяча, видатного богoслова, вбачав саме в ньому єдиного і гідного
кандидата на патріарший престол у Церкві. Але владика Володимир водночас
добре знав кар'єристські устремління корисливого, малограмотного і
примітивного керуючого справами УПЦ КП митрополита Антонія (Масендича),
його підступність і прагнення будь-яким чином вийти на першу сходину в
церковній ієрархії. Ще до Помісного Собору останній потаємно поширював у
Церкві негативну думку щодо свого можливоro суперника - митрополита
Філарета, інтенсивно висвячував у єпископи вірних собі “безвусих архієреїв”.
Протистояння цих владик при вирішенні питання про главу Церкви, яке постало
після смерті патріарха Мстислава, могло б привести до розколу УПЦ КП. Власне,
усвідомлення цього, а не якісь кар’єристські устремління, спонукало владику
Володимира (Романюка) висунути свою кандидатуру для обрання на посаду
патріарха.
Особливістю його патріаршества було те, що в цей період значно зріс
національний струмінь у діяльності УПЦ КП. Для нього Православ'я не існувало
саме по собі. Патріарх Володимир розглядав його як одну із форм, через яку
можна вибудувати незалежну Україну. Відчутним у цей час стало прагнення її
владик перетворити Церкву в один із дієвих факторів національновідроджувальноro процесу. Цьому слугував створений за безпосередньої участі
тоді ще митрополита Володимира (Романюка) “Чин святителя Іларіона”.
Патріарх активно обстоював ідею Києва як духовноro центру східних слов'ян, бо
саме в ньому, як зауважував він, зберігся “істинний дух православноro
християнства” (До духовних коренів. Розмова з патріархом // Літературна
газета.-1994.- №44). Власне ж богocловські, кадрові і господарські питання
життя Церкви залишалися патріархом на розсуд йоro заступника. Владика
Володимир мав аналітичний розум, тонке відчуття політичної ситуації.
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Пройшовши велuку школу національногo гарту в ролі дисидента і в'язня
ГУЛАГів, він неухильно працював на теренах відродження Українськогo
Православ' я. До участі в дослідженні й теоретичному обгрунтуванні цьогo
відродження патріарх Володимир прагнув залучити українську інтелігенцію.
Так, саме від нього вийшла ініціатива до Віддлення релігієзнавства Інституту
філософії ім. Г.С.Сковороди вивчити православний календар свят, яким
продовжує користуватися УПЦ КП, і вилучити з нього ті, які слугували
духовному обгрунтуванню імперських інтересів Росії, зокрема таких як
Казанська. Визнаємо, що після смерті владики ця пропозиція була “замовчана”
новим керівництвом Церкви. Більше того, в Україні навіть почали з’являтися
нові храми із висвятою їх Російській історії.
То ж в особі Патріарха Володимира ми мали православного лідера
високого національного рівня, який прагнув включити УПЦ КП в реальний
контекст національного відродження, а не використати її для свого особистого
звеличення, полишаючи саму Церкву на рівні того ж Московського вишколу.
Про мудрість і здібності митрополита Філарета на ниві організації
релігійногo життя свогo часу багато писалося в церковній пресі. Протягом
багатьох років (при хворобі Московського патріарха) він, по суті, був першим
керівником РПЦ, деякий час виконував обов'язки місцеблюстителя патріаршоro
престолу в Російській Церкві. Певно, воля Божа була в тому, щоб така унікальна
індивідуальність не стала главою цієї імперської Церкви і повернулася в Україну,
коли тут існувала потреба саме в такій постаті. Майже одногoлосно (160 – “за”,
10 – “не визначилися” і 4 – “проти”) в жовтні 1995 року на Соборі УПЦ КП
митрополит Філарет був обраний її патріархом.
Патріарх Філарет є, певно, одним із найвідоміших діячів сучасноro
світового Православ'я. Як і багато нині сущих в Україні, він пережив складний і
болісний процес змін оціночних парадигм (Див.: Петрів Іван. Патріарх Філарет.Львів,2004). Нині патріарх - у рядах активних борців за незалежність України.
Духовну основу Української Державності, духовно-морального оновлення
суспільства він відводить всебічно підтримуваній владними структурами
Помісній Національній Православній Церкві. Але в цій прихильності владики до
державної Церкви дає себе знати діяльність його на керівних церковних посадах
за умов тоталітарної влади, коли Церква не була самодостатнім чинником
духовного життя.
Однією з характерних рис у діяльності митрополита, а потім - патріарха
Філарета є помічена багатьма певна вичікувальність, повільність у прийнятті
рішень, якась обережність. Правда, це можна зрозуміти й пояснити. Працюючи
за умов радянської влади, коли діяльність Церкви обмежувалася чотирма стінами
храму чи огoрожею монастиря, владика звик неодмінно “десять разів
відмірювати”, оскільки тоді навіть незначний “недомір” міг загрожувати взагалі
існуванню не те що окремого храму, а навіть Церкви як такої.
Владиці Філарету часто дорікають (і, як на нас, небезпідставно ) в певному
консерватизмі, схильності до традиціоналізму, боязні якихось радикальних змін.
Так, здавалося б, уже пора докорінно змінити й оприлюднити офіційні церковні
(а не на рівні окремих міркувань в інтерв’ю, під час проведення зустрічей) оцінки
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місця Греко-Католицької Церкви в історії українського народу, активно
реагувати у формі різних (на зразок католицького аджорнаменто) послань на
актуальні події суспільного життя, внести зміни в дусі часу в обрядову практику,
відкритися до сучасних досягнень наукового прогресу, повернутися до
сформованих у Х-ХVІІ століттях особливостей Українського Православ'я,
інтенсивніше проводити процес деоросіянення Церкви, впровадження в
церковне життя соборноправності й демократизму, але цього поки що замало.
Останнє засвідчив і серпневий 2004 року Помісний Собор УПЦ КП.
Ця звичка до усталеного є, з одного боку, наслідком тривалої церковної
діяльності владики Філарета в роки тоталітарного режиму, коли церковні
інституції виключалися із суспільного процесу і вимушені були (з метою
самозбереження) зміщуватися в часі в історично минуле, традиційне; а з другого
- вона є виявом ортодоксальності самого Православ'я, яка донедавна ще живила
його, а нині стає його гальмом. Такий “традиціоналізм” владики ми ще б
пояснили й тим, що він, народившись у зденаціоналізованому Донбасі і рано
віддавшись на навчання й виховання в російсько-церковні структури, не
пройшов школу національного гарту. Але зауважимо, що в душі Патріарх
Філарет - українець, і це українство мусило все одно з часом у ньому
пробудитися і пробуджується. Дай Боже, щоб воно проснулося так в
митрополита Володимира (Сабодана) і його наступника митрополита Онуфрія
(Березовського) і владик-українців керованої ними Церкви! Тоді б вони не
одержували тих листів-докорів на свою адресу навіть від рядових православних
мирян з України й діаспори, які пишуть їм про зросійщеність керованої ними
Церкви, зневажання в ній всього українського, про її деструктив в розбудові
Української держави, українському національному відродженні.
Митрополит Філарет протягом багатьох років жив і дія за умов інтриг,
неповаги до неросіян (нацменів.), а тому сформував у себе певну обережність до
тих, хто був поруч. І тут він часто не помилявся у своїх очікуваннях чогocь
недоброго навіть від своїх вихованців чи (на перший погляд) однодумців.
Згадаймо, принагідно, Помісний Собор Української Православної Церкви 1-3
листопада 1991 року, коли її єпископат одноголосно (правда, без голосу єпископа
Онуфрія) звернувся. до Московського Патріархату з проханням надати УПЦ
повну автокефалію (Див.: Собор Украинской Православной Церкви (1-3 ноября
1991 г.) – К., 1991). Але ці ж єпископи, зрадивши свого предстоятеля, вже в
травні 1992 р. на т. зв. Харківському архієрейському соборі так само одностайно
проголосували за усунення його з посади глави УПЦ.
Протягом десь десяти років на всіх рівнях усіляко ображає і прагне
принизити владику Філарета висвячені ним в єпископи нинішній митрополит
Одеський Агатангел і нинішній митрополит Тульчинський Іоанафан. А між тим
останній зобов'язаний лише владиці Філарету своєю церковною кар'єрою. Саме
завдяки йому він, як регент змішаного хору з Ленінградської духовної академії і
семінарії, який нічим особливим не вирізнявся, став єпископом в Україні.
Визнаємо тут, що митрополит Філарет був свого часу одним із провідних
діячів Московського патріархату і, помиляючись при цьому, вірно служив цій
Церкві, боровся за її єдність. Наведемо тут міркування Є. Сверстюка, який
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відзначає, що РПЦ, у керівництві якої тривалий час перебував владика Філарет,
в своїй діяльності уподібнювалася ВКЦ(б). На всіх просторах СРСР вона була
єдиною, а Український екзархат був її провінцією. Гратися в автокефалію почали
з 90-х років, коли екзархату дали назву УПЦ (за зразком “помісної” КПУ). “Як і
КПУ, вона автоматично схвалювала політику Москви, але мала “самостійність в
управлінні” і начебто у фінансуванні. УПЦ традиційно керується інструкціями з
Москви. Її завдання – “боротися за єдність рядів”, і особливо боротися проти
“националистического уклона”. “Націоналухильником” став митрополит
Філарет. Як і належить, спершу усувають з політбюро, а потім позбавляють всіх
звань і виключають з партії, потім - лають у всіх виступах. Відповідно дії ці
повторюють “братні партії”. А тим часом “органи” дають “компромат” викривають грубі порушення норм в особистому житті. Уся партія відвертається
від розстриженого вождя, його перестають називати “товарищем” (Сверстюк Є.
Відповідь редактора// Наша віра.- 1996.- №4).
Точнісінько так було вчинено РПЦ з митрополитом Філаретом, який був
першим членом її Священного синоду і, як один із першосвятителів, виконував
у Церкві роль патріаршого місцеблюстителя, балотувався на пост Московського
патріарха. Більше тогo, коли постало питання йогo зміщення з посади
предстоятеля УПЦ, то при цьому владиці (за йогo зroду залишити посаду
предстоятеля УПЦ) були авансом віддані Архієрейським собором Російської
Церкви високі почесті і висловлені великі подяки. Серед тих, хто гoлосував за
таку оцінку і таку розв'язку ситуації, був, до речі, і тодішній керуючий справами
Московськоro Патріархату митрополит Володимир (Сабодан) і нинішній
Предстоятель УПЦ МП Онуфрій. Саме ця підступність, зрадливість і нещирість
архієрейськоro оточення, з якою постійно стикався владика, й породила у ньогo
настороженість у своєму ставленні до тих, хто поруч, а відтак - і певну
одинокість. Нині вона йому значно шкодить. Враховуючи таку рису
Українського Православ’я як соборноправність в УПЦ Київського Патріархату
мав би запанувати принцип колегіальності в керівництві. Церковна монархія –
не для власне Української Церкви. Вона породила певне дистанціювання
єпархіальних владик від свого Предстоятеля, якийсь внутрішній розкол в
керівництві.
Те, що митрополит Філарет довгі роки працював у Церкві офіційно на
других ролях, але виконував практично перші, природно, сформувало в ньогo
бажання зайняти своє реальне місце в церковній ієрархії. І в цьому чогось
незвичайногo ми не бачимо, хоч дехто прагне звинувачувати владику в
кар'єризмі. Реально оцінюючи ситуацію в архієрейському корпусі РПЦ, а
особливо нині - в УПЦ, зауважимо, що мало хто може конкурувати з владикою
Філаретом у богocловській освіченості, аналітичності, політичному чутті,
організаторських здібностях, визнанні міжнародним християнським світом.
Чому так активно і підступно діють нині антиукраїнські сили (і в
церковному, московсько-православному та римо-католицькому таборах, і
водночас в політичному середовищі) проти патріарха Філарета? Певно тому, що
вони побачили в ньому ту особу (зауважу - єдину), яка може вивести Православ'я
України в ранг провідногo чинника світовогo християнства, здатна (навіть ціною
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власних уступок, як і Петро Могила, хоч той опісля ціною власного життя)
прийняти шлях єднання не лише православних, а й греко-католицької Церков у
єдину Українську Християнську Церкву. Такі доцентрові сили існують і все
вагoміше заявляють про себе у кожній з існуючих в Україні власне її Церков.
Так, після смерті патріарха Димитрія (Яреми) Помісний Собор УАПЦ вирішив
не обирати нового патріарха, а обмежитися лише обранням Предстоятеля
Церкви. Ним став митрополит Мефодій, який чимось особливим в церковнорелігійному житті не відзначився. Владика неодноразово висловлював
готовність відмовитися від своєї високої посади в Церкві Автокефалії заради
утворення в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви. Подібним в УАПЦ
є й нинішній її глава митрополит Макарій, який виявив бажання потішитися
прикметником до свого імені Блаженніший. Сміх та й годі із такого клоуна –
владики! То ж лише зовнішні щодо Українського Православ’я сили (частіше з
державних і політичних структур) стоять на шляху поєднання власне
Українських Православних Церков. Вони позаспинно вишуковують всупереч
національним інтересам України шляхи проголошення автономії УПЦ, але знову
ж в залежності її від Російської Православної Церкви, як частини МосковськоПравославної імперії.
Вище ми дали своє бачення діяльності в останні роки владик основних
Православних Церков України - патріархів Мстислава і Володимира, Філарета і
Димитрія, митрополита Володимира (Сабодана). Ми провели йогo на тлі певної
ідентифікації картини церковно-релігiйногo життя першої половини
сїмнадцятого й останнього десятиліття двадцятогo століть, з'ясування того, що
дало можливість митрополиту Петру Могилі здолати кризу в Українському
Православ'ї, вивести йогo на світовий рівень і що заважає Українському
Православ’ю у такому вивершенні.
В молдавській мові словом Movile (а саме так звучить і пишеться прізвище
Петра Могили молдавською) позначають гoру. Так ось питання: що зробило
Пeтра Могилу такою “гoрою” на теренах української історії, що дослідники
навіть говорять про Могилянську її добу?
Як видатна особа, митрополит бачив далі інших, прагнув і міг більше, ніж
інші. Успіх в його діяннях забезпечували такі особисті якості владики як глибока
освіченість, відданість обраній справі, тонка аналітичність розуму,
наполеливість та рішучість у досягненні визначеної мети, великі організаторські
здібності.
Уроки митрополита Петра Могили в утвердженні сили і впливу
Українського Православ'я можна окреслити так:
1. Церква сильна високим рівнем розвитку своєї богослоської науки.
2. Церква сильна своєю відкритістю до духовних здобутків людства,
толерантністю щодо інших конфесій.
З. Церква сильна високоосвіченими кадрами.
4. Церква сильна єдністю своїх складових - кліру і мирян.
5. Церква сильна за умови поєднання своїх інтересів з інтересами держави,
народу.
В оцінках діяльності П. Могили, оскільки він не був українцем, інколи
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звучали звинувачення в денаціоналізації Православ'я, у відверненні Церкви від
національної розбудови, національної культури українства. Але зауважимо тут,
що національну справу творить не той, хто про неї багато говорить, а той, хто
своїми діями їй служить. Національною перемогою митрополита була
легалізація в країні за складних тодішніх політичних умов Православної Церкви.
Національній справі служила також діяльність Петра Могили, зорієнтована на
піднесення Церкви до такого рівня, що вона могла успішно оборонятися від
зовнішніх та антиукраїнських релігійних впливів. Митрополит прагнув
відродити в Україні не просто Православну Церкву, а Церкву з її українськими
національними ознаками – демократизмом, соціальністю, софійністю,
євангелістськістю, народністю, побутовістю, відкритістю.
Національну значущість, зокрема в розвитку української культури, мали
також заходи Петра Могили задля формування української освіченої інтелігенції
на зразок західної. Саме Могилянська доба дала Україні таких діячів, які
принесли їй славу у всьому слов'янському і православному світі. Поступу
України служило також руйнування тієї архаїки православного вжитку, яка вже
зжила себе і гальмувала процес національного культуротворення. Враховуючи
те, що роз'єднання нації на будь-якій основі шкодить її розвитку, сприяє
поглиненню її земель ненажерливими сусідами, Петро Могила прагнув поєднати
в Україні “Русь з Руссю”, тобто православних і уніатів, утворити єдиний
Київський Патріархат як духовного представника українського народу.
Петро Могила зміг залишити свій слід на теренах церковно-релігійноro
життя, національногo розвою українства саме завдяки таким трьом умовам:
1) йогo талант керівника і організатора більше, ніж в інших, відповідав
потребам розвитку тодішніх суспільних процесів в Україні;
2) існуючі на той час суспільні структури, громадські об'єднання і
політичні інституції не стояли на перешкоді йогo діяльності;
3) всі починання митрополита знаходили широку підтримку т. зв.
Могилянськогo Атенею. Він не був одинокий у своїй діяльності, а тому слід
Петра Могили ще nротягом півстоліття помітно позначався на державному,
культурному і церковному житті України.
Лише поглинення Київської Митрополії Московською Церквою на три
століття перервало могилянський дух в українському житті. Відродити йогo
зможе лише той владика, який, враховуючи уроки Петра Могили, буде активно
обстоювати ідею Української Помісної Православної Церкви, її єдності в руслі
духовно-морального
оновлення
суспільства,
розбудови
Української
державності.
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1.3 ІВАН МАЗЕПА В ІСТОРІЇ ПРАВОСЛАВ’Я УКРАЇНИ
1.3а Іван Мазепа в українській духовній історії
Доповідна записка на прохання Президента України В.Ющенка
Діяльність гетьмана Івана Мазепи була надто різноманітною, а відтак
вивчення її потребує поєднання зусиль науковців різної спеціалізації. Питання
про анафему гетьмана також виявилося не настільки простим, щоб можна було
протягом декількох днів підготувати належний науковий висновок з цього
питання. Тут доречним є утворення спеціальної Комісії у складі істориків,
релігієзнавців і богословів, яка на основі опрацювання архівних, історичних і
літературних джерел, канонічної літератури православ’я змогла б дати належну
оцінку-висновок факту анафеми, визначила б, хто мав би знімати анафему, якщо
вона була, чи має її знімати церква (і яка), якщо фактично під личинкою
церковної мала місце політична анафема, чи була ця анафема вже знята, як про
це свідчать деякі джерела, а чи лише було порушене питання про її зняття в 20-х
роках м.ст.
Попереднє опрацювання джерел з проблеми дає підставу для висновків:
1.Оскільки приєднання Церквою Московського Патріархату Київської
православної митрополії, що знаходилася в юрисдикції Царгороду, відбулося у
1686 році (1) антиканонічно, без соборової згоди на те Константинопольського
Патріархату, (2) не соборового рішення на те, а примусу гетьманом
Самойловичем Гедеону Четвертинському їхати на митрополичу висвяту до
Москви, а також (3) із-за відсутності належного на те якогось соборового
документу Московського Патріархату про умови входження/прийняття до нього
Київської митрополії, а відтак неканонічного, що засвідчує Томос
Константинополя 1924 року про визнання ним автокефалії Польської Церкви, то
анафема Московського Патріархату гетьмана Мазепи, якщо вона була здійснена,
не має сили. Київська митрополія незаконно (неканонічно) значилася складовою
Московського Патріархату.
2. Чин анафемування, схвалений Православною Вселенськістю, як і
Московською Церквою, яка надто любить до нього вдаватися (Пугачов, Л.
Толстой, Марков, Філарет-Денисенко та ін..), відсутній. Форма анафеми
гетьмана Мазепи була витворена за вказівкою Петра Першого і, як пишуть
історики, з його консультацій деякими архієреями на свій розсуд. Окрім
образливих форм, вона якогось духовного змісту не має (див. описання Гнатом
Хоткевичем процесу здійснення анафемування Мазепи).
3. Гетьман Іван Мазепа не мав ніяких виявів єресі у своїй вірі, у своїй
православності, ставленні до Православної Церкви. Навпаки, він відзначався
вагомою діяльністю у храмобудівництві, налагодженні духовної освіти, плеканні
православних святинь тощо. Ось що говорить про Мазепу відома діячка навіть
Церкви Московського Патріархату ігуменя Серафима: «Он, кстати, сделал очень
много для Церкви. Изучая историю Лавры, я увидела, что Мазепа, как никто из
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гетьманов, много средств вложил в развитие Лавры. В его время она практически
вся была деревяной. Он с неё сделал белокаменный город, прекрасные храмы
построил. То есть, на духовном уровне нужно отдать ему должное». Відтак
анафема гетьмана є суто політичною – за зраду царя, виступ «против
православного Государя», а не церковною. Вона накладена на Мазепу царською
владою через посередництво Церкви.
4. Відсутній будь-який соборово прийнятий документ Московського
Патріархату, який засвідчував би офіційне анафемування Церквою гетьмана, а є
лише в описаннях істориками заяв окремих церковних діячів-православних
владик з цього приводу, зокрема патріаршого місцеблюстителя Стефана
Яворського – вихідця з України, який, що характерно, до цього відзначався
багатьма хвалебними панегіриками на адресу гетьмана. Цар прагнув і здійснив
за своєю вказівкою прокляття Мазепи руками владик з України.
5. Головний анафемувальник Петро І, як це визнають і церковні діячі й
історики, за свої антицерковні діяння (ліквідація Патріаршества в 1700 році і
заміна його підпорядкованим царю органом церковного управління – Синодом
на зразок відповідних колегій адміністративно-бюрократичного типу, що
проіснувало до відродження Патріаршества аж в 1918 році; боротьба проти
монастирів і чернецтва, а також іконовшанування та ін..) сам гідний анафеми, а
тому організоване ним анафемування гетьмана Мазепи слід розглядати як одну
із сходинок формування того російського цезарепапізму, який, до речі, за
традицією проявляється в Росії і нині. Та ж московсько-паравославна ігуменя
Серафима сказала з цього приводу так: «На духовном уровне ему (Мазепе)
нужно отдать должное. Особенно по сравнению с уродливими реалиями
русского царизма времён Петра І с его разрушением Церкви, установлением
Синода. Возможно это и оттолкнуло Мазепу. Возможно Мазепа пытался так
спасти Украину».
6. Наявні документи, які засвідчують прагнення київського митрополита
Антонія в 20-х роках м. ст. добитися від Патріарха РПЦ Тихона зняття анафеми,
засвідчують про визнання Церквою її неканонічності, заслуг гетьмана перед
Церквою. Дехто з істориків робить припущення, що анафема зрештою все ж була
знята, але документального засвідчення цього поки що знайти не вдалося.
Із всього вище сказаного напрошується висновок, що анафемі гетьмана
Мазепу піддала фактично не Церква (не було за що), а імперська влада Московії
в особі царя Петра І із самодержавною вказівкою на здійснення цього
анафемування деяким владикам українського походження. Мазепа – не
церковно, а московсько-імперсько анафемований. Маємо анафему не церковну,
а політичну, скоєну поза якимсь офіційним чином анафемування, без якогось на
те соборового рішення. Відтак своєю незалежністю, звільненням від
колоніальної неволі у складі Російської імперії Україна вже зняла цю політичну
анафему. То ж прохання Президента В.Ющенка під час його візиту до Патріарха
Олексія ІІ про зняття анафеми було недоречним і не за адресою. Якщо вона й
мала місце, то її мав би скоріше знімати російський президент В.Путін, який нині
фактично має те ж саме симфонійне поєднання з Церквою Московського
Патріархату, яке було і в часи Петра І. Українській владі варто читати історію
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України по-українському, а не відзначати разом з Росією 300-ліття нашої поразки
під Полтавою. Росія мала б святкувати цю перемогу у себе дома, а не на
українських теренах. Чомусь вона не відзначає (і так має бути) річницю своєї
поразки під Конотопом, а чи ж взяття Москви гетьманом Сагайдачним! В цьому
контексті дивним виглядало запрошення до Києва на святкування чомусь
прийняту за круглу дати 1020-річчя хрещення Русі Патріарха Московського
Олексія ІІ. Московська Церква як самостійна з’явилася в ХV столітті після
неканонічного виокремлення Московської митрополії (яка потім стала
Патріархатом) з Київської. Відтак святкувати річницю хрещення мали власне
українські православні Церкви. На цьому святкуванні Олексій ІІ мав бути як
гість, а не як господар. Україна має свій Патріархат – Київський, до якого
належить Президент, а відтак він мав би з УПЦ КП узгоджувати питання
святкування й участь когось у святкуваннях. Зрозуміло, що поруч на відзначенні
1020-річчя хрещення Патріархи Філарет і Олексій ІІ бути не зможуть. Це
запрошення, якщо воно було б зреалізоване Московським Патріархом,
викликало б ще одну небажану хвилю збурення в країні.
Власне українським православним церквам варто було б раніше піднести
гетьмана Мазепу (як і гетьмана Сагайдачного за відродження Православ’я в 1621
році після Берестейської унії) до рангу подвижників православної віри, провести
його канонізацію. Але тут кажуть: краще пізніше, ніж ніколи.
До цього нижче додаємо ще матеріал доктора філософських наук,
провідного наукового співробітника Відділення релігієзнавства Віталія
Шевченка з приводу анафеми на українського гетьмана Івана Мазепу.
Постать Івана Мазепи є багатогранною й органічно поєднує ті з прикмет
вдачі, що можуть відзначати тільки велику особистість. Будучи гетьманом
України, її відданим патріотом, він жив у добу трагічних колізій, причини яких
значною мірою обумовили як експансіоністські зазіхання зовнішньодержавного
порядку, так і внутрішньополітичні обставини доби Великої козацької руїни. Під
цим оглядом сама історія прирекла І. Мазепу на трагедію, означуючи яку М.
Костомаров з йому властивим лаконізмом та політичною тактовністю зокрема
підкреслював: «…затаврована в своєму часі прокляттям, ця нещасна історична
постать мимоволі викликає до себе історичне співчуття… Супроти України він
поступав по-своєму щиро. Він хотів незалежності й свободи своєї
батьківщини…».
Визнання цієї данності, що в добу І. Мазепи аж ніяк не складалася на
користь реалізації Україною її права на духовну автономію та політичну
суверенність, уявляється надзвичайно важливим фактором і в спробі осягнення
одіозного феномену І. Мазепи, який:
– на початку свого політичного сходження провадив відверто
промосковську політику, проте одним із перших очільників найвищого рангу в
ім’я й заради майбуття України намагався убезпечити її від нерозважності кроку,
здійсненого 1654 року;
– був великим будівничим Української Православної Церкви, її
найбільшим храмотворцем та славнозвісним меценатом, однак удостоївся від
своїх численних сучасників та наступників стати поговором, неславою і
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ганьбою, які майже триста років звучали з вівтарів, у тому числі й споруджених
на його кошти церков;
– палко любив своїх співвітчизників, керувався їх виключними інтересами
і як гарант вольностей та прав рідного народу, навіть в ореолі милостей
російського царя, кинув виклик поза сумнівом сильнішому опоненту, програв,
але набув тієї честі й гідності, яка може правити за взір усім поколінням
національно свідомого українства.
Втім, якщо змістити вищеозначене в площину особистого життя гетьмана
та прогностичних візій державотворчого порядку, то маємо всі підстави
зазначити: помираючи з важким серцем втікача-вигнанця, І. Мазепа залишив
своїм нащадкам право визначення доцільності та історичної заслуги свого
вибору, вибору, що своїм семантичним вістрям був спрямований на обстоювання
державних інтересів України, а відтак, того вибору, в доленосності якого
українське громадянство остаточно і назагал не визначилося й дотепер. У цьому
сенсі як сама необхідність об’єктивного дослідження політичного кредо
І.Мазепи та його підтекстів, так і актуальність українсько-російських стосунків
з огляду на історичну ретроспективу та реалії доби української незалежності,
зобов’язують до обов’язкового врахування цілої низки факторів і насамперед
того, що:
– Іван Мазепа, як і його найближчі соратники були діячами проросійської
орієнтації: вони стверджували позитивну роль «Нової східної імперії«, шанували
«Moskiewskiego Yowistа», закликали наслідувати традиції візантійських
палеологів;
– оцінка зміни політичної позиції І.Мазепи має передусім ставитись у
виключну залежність від тих репресивних заходів, що до них вдавався
московський провід та його підпоручні сили, й опиратися на сповідальну
звірливість слів українського гетьмана: «Я кличу всемогутнього Бога у свідки і
заприсягаюся, що не заради високих почестей, не задля багатства або яких інших
цілей, а для вас усіх, що є під моєю владою, задля жінок і дітей наших, для добра
матері нашої, бідної України, для користі всього народу українського, для
піднесення його прав і вольностей хочу я за допомогою Бога так чинити, щоб ви
з жінками вашими і отчизна не загинули ні під ляхами, ні під шведами»;
– анафемування І.Мазепи за перехід на бік Карла XII під час російськошведської війни 1708-1709 рр. не мало жодних церковних підстав, є з
канонічного боку неправочинним і хіба що наразі може засвідчити ту виняткову
роль і значення, які надавалися московськими очільниками українськоросійському політичному союзу, а також унаочнити властиво російське
розуміння сутності Переяславських угод 1654 р.
– спроба вдосконалення погляду на позицію І. Мазепи в московськошведському конфлікті і взагалі на мазепинство як спосіб політико-ідеологічного
думання з необхідністю передбачає врахування творчо-дипломатичної
діяльності його наступника та продовжувача справи, видатного дипломата й
гетьмана Пилипа Орлика і зокрема засадничих положень його «Виводу прав
України» (1712 р.), в якому новобраний гетьман вказував на кричущі
несправедливості царських генералів та ними очолюваних військ супроти
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козаків, на ті порушення домовленостей «святого союзу» 1654 р., що, на
переконання П.Орлика, і змусили гетьмана І.Мазепу та його прибічників шукати
захисту у шведського короля;
– орієнтаційні порухи, що знайшли відображення в провідних ідеологемах
та суспільних настроях «золотої доби» Другої української держави, з граничною
чіткістю означують позицію України щодо Москви, її поточної політики та
реальних вчинків, і не залишають жодних сумнівів у підставових мотивах
питального звернення І. Мазепи до українського війська після оприлюднення
українсько-шведського договору 1708 року, того звернення, докірлива
тональність якого не втратила своєї злободенності й дотепер: «Та й що ж то за
народ, коли про свою користь не дбає і очевидній небезпеці не запобігає? Такий
народ неключимістю своєю подобиться, воістину, нетямущим тваринам, од усіх
народів зневаженим»;
– намагання розібратися в тому, чому історія української бездержавності
винесла надзвичайно суворий вирок одному з своїх найбільших синів, не може
оминути й дилеми станового поділу українського суспільства, в контексті якого
І. Мазепа заледве чи може бути виправданим перед завжди злободенним судом
народу, особливо його середніх та нижчих версв;
– ідея українсько-російського об’єднання, що знайшла своє завершення на
Переяславській раді 1654 року, як і неканонічне приєднання Київської
митрополії до Московського патріархату (1686р.), мали різну реакцію
українського загалу, що вже був доволі порізнений не тільки політикоідеологічними симпатіями, але й антагоністично знекровлюючим поділом на
заможних, обраних, привладних та убогих, знедолених, стражденних;
– Полтавська битва 1709 року може вважатися знаковою подією історичної
долі (чи радше - недолі!) України, а, точніше, може бути зарахована до тих
подій, що у варіативності силового сценарію стали символом поразки, з її
далекосяжними наслідками – ліквідацією Запорозької Січі та остаточною
втратою Малоросією політичної автономії;
- кожна епоха виносить власний вердикт національній історії, однак силою
несприятливих обставин Україна спромоглася ( за винятком хіба що кількох
пореволюційних років початку ХХ століття) на власний державний «голос»
зовсім недавно, у 1991році, й, воліючи набути ідентичності, з неодмінністю
мусить ревізувати погляди на своє минуле, у тому числі й на постать І. Мазепи,
який уже три століття поспіль промовляє з українського занебесся заздравні
слова її амінноносного славлення;
– міць критеріїв, якими упродовж віків послуговувалися численні
дослідники проросійських переконань або ті з них, що прихильно ставилися до
цільових пріоритетів українського вибору в дилемі ««так» чи «ні» союзу з
Москвою у своїй засадничій частині опиралася на правду переможця, його грубу
мілітарну силу та владу дужчого;
– утвердження української державності з неодмінністю передбачає
необхідність об’єктивізації погляду на її історію, включаючи й вироблення чіткої
ідеологічної позиції як щодо тих, хто обстоював ідею української державності,
любив Україну і робив усе залежне, щоб вона постала, так і оцінки діяльності чи
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дій тих, хто стояв на заваді її самоутвердженню в століття бездержавності;
– у державотворчому контексті сучасності українські та російські погляди
на феномен І. Мазепи об’єктивно різнитимуться і до цього факту слід ставитися
як до тієї даності, в якій Україна мала б побачити в доленосній правоті свого
великого подвижника те сумління, яке нерідко ціною власного життя
досвідчували її кращі сини й дочки;
– суперечки довкола доцільності реалізації Україною євроатлантичної
стратегії розвитку на сучасному її етапі з усією очевидністю доводять, що й
сьогодні наріжним каменем ідеологічного розшарування українського
суспільства виступає Росія (як колись Московське царство та Російська імперія);
– якщо погодитися з тим, що українсько-російському політичному
зближенню похмельницької доби значною мірою сприяв конфесійний фактор, як
і пристати на твердження, що в тому виборі вирішальну роль відігравали середні
та нижчі стани українського суспільства, то стане цілком очевидним, що,
незважаючи на відчутні світоглядні трансформації новітнього часу, православна
домінанта України є надзвичайно вагомим фактором життя і у випадку її
ігнорування на нинішньому етапі церковно-релігійного розвитку може нагадати
про себе рецидивами її «московського синдрому»;
– задля майбутнього прийдешніх поколінь Україна має кристалізувати
погляд як на колізії своєї драматичної історії, так і на прийдешній день свого
близького процвітання, що не без труднощів плекається в горнилі політикоідеологічних борінь сьогодення;
- важкі уроки вітчизняної історії мають слугувати застережливим
прикладом усьому українському громадянству і особливо тим, від кого нині
залежить самоздійснення України, щодо нагальної небхідності повернення їй
імен і дороговказів тих, хто, відійшовши в світ справедливості, «предстоїть»
перед судом Всевишнього як її колишній заступник та теперішній небесний
опікун, без кого, зрештою, благо українського процвітання не уявляється
можливим;
– під будь-яким оглядом зняття анафеми з І. Мазепи уявляється справою
національної честі України, без якої з’ясування щирості її духовно-ідеологічного
самоздійснення уявлятиметься настільки ж проблематичним, як і розмови про
громадянську гідність співвітчизників.
Гадаю, що власне українським православним церквам варто піднести
гетьмана Мазепу (як і гетьмана Сагайдачного за відродження Православ’я в 1621
році після Берестейської унії) до рангу подвижників православної віри, провести
його канонізацію.
1.3 б Анафема гетьмана Мазепи має політичний, а не духовний
підтекст
Діяльність гетьмана Івана Мазепи була надто різноманітною, а відтак
вивчення її потребує поєднання зусиль науковців різної спеціалізації. Питання
про анафему гетьмана також є не настільки простим, щоб воно було розв’язане
окремим фахівцем. Тут доречним є утворення спеціальної Комісії у складі
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істориків, релігієзнавців і богословів, яка на основі опрацювання архівних,
історичних і літературних джерел, канонічної літератури православ’я змогла б
дати належну оцінку-висновок факту анафеми, визначила б, хто мав би знімати
анафему, якщо вона була, чи має її знімати церква (і яка), якщо фактично під
личинкою церковної мала місце політична анафема, чи була ця анафема вже
знята, як це засвідчують деякі джерела, а чи лише порушено питання про її зняття
в 20-х роках м. ст.
Попереднє опрацювання джерел з проблеми дає підставу для висновків:
1.Оскільки приєднання Церквою Московського Патріархату Київської
православної митрополії, що знаходилася в юрисдикції Царгороду, відбулося у
1686
році
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антиканонічно,
без
соборової
згоди
на
те
Константинопольського Патріархату, (2) не соборового рішення на те, а
примусу гетьманом Самойловичем Гедеону Четвертинському їхати на
митрополичу висвяту до Москви, а також (3) із-за відсутності належного на те
якогось соборового документу Московського Патріархату про умови входження
до нього Київської митрополії, а відтак неканонічного, що засвідчує Томос
Константинополя 1924 року про визнання ним автокефалії Польської Церкви, то
анафема Московського Патріархату гетьмана Мазепи, якщо вона була
здійснена, не має сили. Київська митрополія незаконно (неканонічно)
значилася складовою Московського Патріархату.
2. Чин анафемування, схвалений Православною Вселенськістю, як і
Московською Церквою, яка надто любить до нього вдаватися (С.Разін,
О.Пугачов, Л. Толстой, Марков, Філарет-Денисенко та ін..), відсутній. У
видрукуваній за благословінням Патріарха Московського Олексія ІІ в 2006 році
в Москві книзі «Что такое анафема?» так і не з’ясовано чітко зміст цього поняття.
Воно часто з посиланням на Новий Завіт ототожнюється із відлученням, і не від
Церкви, а від Христа. А ось далі читаємо: «В Духовном Регламенте,
составленном по повелению императора Петра Великого, находится несколько
узаконений касательно отлучений... В первоначальной Христовой Церкви
отлучение происходило без всяких особых обрядов» (С.20, 22). Автори
Синодиків Московського Патріархату творили чин анафемування у різних
єпархіях – Новгородській, Вологодській, Псковській, Ростовській та інших - за
принципом «что хочу, то и волочу». «Часть чина Православия, в которой
содержатся анафематствования, разнообразились в своѐм составе более других
частей..., - говориться в названій книзі. - Иногда анафематствования
сокращались или даже совсем были исключаемы из чина» (С.68). Тому Святіший
Синод РПЦ в 1766 році визнав за необхідне «всѐ исправить и в единственный
порядок привести» (С.52). В царській Росії, де існувала повна симфонія влади і
Церкви, анафемі піддавалися не стільки за відступництво від християнства, від
Ісуса Христа, а за хоч якусь протидію царській владі. «Когда же в России
появились бунтовщики и изменники, присваивавшие себе царское имя,
увлекшие людей от повиновения истинным царям и сами восставшие против
них, преследовавшие людей, которые не желали изменить клятве, данной царям,
грабившие и убивавшие множество народа и не поддававшие никакой надежды
к раскаянию, к прекращению злых дел,-пише книга «Что такое анафема?» – тогда
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Церковь находила нужным произнести этим возмутителям анафему и сами
анафематствования внести в чин Православия» (С. 75). Форма анафеми гетьмана
Мазепи була витворена за вказівкою Петра І і, як пишуть історики, з його
консультацій деякими архієреями на свій розсуд. Окрім образливих форм, вона
якогось духовного змісту не має. Описання процесу здійснення анафемування
Мазепи знаходимо в книзі Гната Хоткевича про гетьманів.
3. Гетьман Іван Мазепа не мав ніяких виявів єресі у своїй вірі, у своїй
православності, ставленні до Православної Церкви. Навпаки, він відзначався
вагомою діяльністю у храмобудівництві, налагодженні духовної освіти, плеканні
православних святинь тощо. Ось що говорить про Мазепу відома діячка навіть
Церкви Московського Патріархату ігуменя Серафима: «Он, кстати, сделал очень
много для Церкви. Изучая историю Лавры, я увидела, что Мазепа, как никто из
гетьманов, много средств вложил в развитие Лавры. В его время она практически
вся была деревяной. Он с неѐ сделал белокаменный город, прекрасные храмы
построил. То есть, на духовном уровне нужно отдать ему должное». Відтак
анафема гетьмана є суто політичною – за зраду царя, виступ «против
православного Государя», а не церковною. Вона накладена на Мазепу царською
владою через посередництво Церкви. Це засвідчує той лист, який направив цар
Петро І рязанському митрополиту Стефану 31 жовтня 1708 року, в якому дана
вказівка піддати Мазепу публічно анафемі. Ось його текст: «Честнейший отче!
Понеже паче всякого чаяния, Мазепа, который Иуда нравом и образом, паче же
действом явился и, оставив Православие, к еретикам-шведам ушѐл, обманув три
персоны старшин же… и , вместо защищенияЮ також как великий строитель
оных был святым церквам, ныне проклятой гонитель оных учинился …; о чѐм
сей народ от сего Иуды проклятого зело утеснѐнный, всегда плакал (чего мы не
ведали доселе), а наипаче ныне, того ради извольте оного за такое его дело
публично в соборной церкви проклятию предать. Piter». Те, що анафема Мазепи
є політично., а не духовною, засвідчує її зміст: «В прошлом 1708 году в месяце
Октоврии бувший Гетьман малороссийских городов Ивашка МазепаЮ забыв
страх Божий и кресное целование презрев и великую милость Государеву
отринув, изменил Ему, Великому Государю,и перешѐл к противнику Государеву,
королю Шведському, и вместе сним вооружился на Великороссийскую державу.
Зп эту его измену в царствую щем граде Москве в великой соборной
апостольской церкви всеми архиереями и всем духовным чином при
правительстве царском и при всѐм народе соборно проклятию предан, его и мы
проклятию предаѐм и глаголем: Ивашке Мазепе изменнику и его
единомышленникам анафема» (С.105). В цій анафемі на відміну від анафеми
Священного Синоду РПЦ Льву Толстому немає перерахунків «ниспровержения
всех догматов Правослапвной Церкви и самой сущности веры христианской»
(див. С. 112-113). Мазепу анафемували за те, що він не захотів залишатися
підневільним виконавцем україножерства Петра І, прагнув найти союзників
українцям у їх боротьбі за звільнення своєї країни від колонізаторів. 4. Головний
анафемувальник Петро І, як це визнають і церковні діячі й історики, за свої
антицерковні діяння (ліквідація Патріаршества в 1700 році і заміна його
підпорядкованим царю органом церковного управління – Синодом на зразок
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відповідних колегій адміністративно-бюрократичного типу, що проіснувало до
відродження Патріаршества аж в 1918 році; боротьба проти монастирів і
чернецтва, а також іконовшанування та ін..) сам гідний анафеми, а тому
організоване ним анафемування гетьмана Мазепи слід розглядати як одну із
сходинок формування того російського цезарепапізму, який, до речі, за
традицією проявляється в Росії і нині. Та ж московсько-православна ігуменя
Серафима сказала з цього приводу так: «На духовном уровне ему (Мазепе)
нужно отдать должное. Особенно по сравнению с уродливими реалиями
русского царизма времѐн Петра І с его разрушением Церкви, установлением
Синода. Возможно это и оттолкнуло Мазепу. Возможно Мазепа пытался так
спасти Украину».
5. В книзі «Что такое анафема?Ф, благословенній Патріархом Олексієм ІІ,
говориться про те, що в деяких чинах Православ’я взагалі не названо імена
єретиків. «Подобное нужно сказать об именах Отрепьева, Стеньки Разина,
Мазепы. Они ныне исключены из чина Православия при анафематствовании лиц,
дерзающих против православных государей на бунт и измену...» (С. 69). Наявні
документи, які засвідчують прагнення київського митрополита Антонія в
20-х роках м. ст. добитися від Патріарха РПЦ Тихона зняття анафеми,
засвідчують про визнання Церквою її неканонічності, заслуг гетьмана перед
Церквою. Дехто з істориків робить припущення, що анафема зрештою все ж була
знята, але документального засвідчення цього поки що знайти не вдалося.
Із всього вище сказаного напрошується висновок, що анафемі гетьмана
Мазепу піддала фактично не Церква (не було за що), а імперська влада
Московії в особі царя Петра І із самодержавною вказівкою на здійснення цього
анафемування деяким владикам українського походження. Мазепа – не
церковно, а московсько-імперсько анафемований. Маємо анафему не церковну,
а політичну, скоєну поза якимсь офіційним чином анафемування, без
якогось оформленого за якимсь всеправославним чином соборового на те
рішення. Відтак своєю незалежністю, звільненням від колоніальної неволі у
складі Російської імперії Україна вже зняла цю політичну анафему. То ж
прохання Президента В.Ющенка під час недавнього його візиту до Патріарха
Олексія ІІ про зняття анафеми було недоречним і не за адресою. Якщо вона й
мала місце, то її мав би скоріше знімати російський президент В.Путін, який
нині фактично має те ж саме симфонійне поєднання з Церквою Московського
Патріархату, яке було і в часи Петра І. То ж Україні і її владі варто читати
історію України по-українському, а не відзначати разом з Росією 300-ліття
нашої поразки під Полтавою. Росія мала б святкувати цю перемогу у себе дома,
а не на українських теренах. Чомусь вона не відзначає (і так має бути) річницю
своєї поразки під Конотопом, а чи ж взяття Москви гетьманом Сагайдачним! В
цьому контексті дивним виглядає запрошення до Києва на святкування чомусь
прийняту за круглу дати 1020-річчя хрещення Русі Патріарха Московського
Олексія ІІ. Московська Церква як самостійна з’явилася в ХV столітті після
неканонічного виокремлення Московської митрополії (яка потім стала
Патріархатом) з Київської. Відтак святкувати річницю хрещення мають власне
українські православні Церкви. На цьому святкуванні Олексій ІІ має бути як
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гість, а не як господар. Україна має свій Патріархат – Київський, до якого
належить Президент, а відтак він мав би з УПЦ КП узгоджувати питання
святкування й участь когось у святкуваннях. Зрозуміло, що поруч підчас
відзначення 1020-річчя хрещення Патріархи Філарет і Олексій ІІ бути не
зможуть. Це запрошення, якщо воно буде зреалізоване Московським
Патріархом, викличе ще одну небажану хвилю збурення в країні, про що вже
пише преса, застерігаючи Патріарха сидіти дома.
Гадаю, що власне українським православним церквам варто піднести
гетьмана Мазепу (як і гетьмана Сагайдачного за відродження Православ’я в 1621
році після Берестейської унії) до рангу подвижників православної віри, провести
його канонізацію.
1.4 Василь Липківський і відродження традицій Українського Православ’я
Московська Православна Церква як у двадцяті роки м. ст., так і нині прагне
видати український рух за автокефалію лише як прояв політичних або ж
церковний амбіцій окремих духовних осіб. Особливо при цьому «перепадає»
главі УПЦ КП Філарету. Проте коріння цього руху значно глибші.
Встановлення автокефалії Українського Православ’я – це насамперед мало
б постати як відродження і вибудову тієї його самобутності, яку ми позначаємо
як національно-культурний феномен. Історичні умови життя українського
народу, особливості його духовної традиції спричинили своєрідне прочитання
ним християнства. Українське Православ’я – це переломлені через призму
особливостей національної духовності, релігійних традицій українського етносу,
його історичного буття і культури й ввібрані у ролі ідентифікаторів його
духовності християнське віровчення і культ, організація церковного життя.
Уже на початку ХVIIІ століття Українське Православ'я виявляло себе як
особливе явище в православному світі. Ця особливість його складалося протягом
понад семи століть (ІХ – ХVІІ ст.ст.) на основі синкретизму етноконфесійного та
релігійного і є органічним розвитком Київського християнства. На той час його
характеризували такі риси, як демократизм церковного життя і обрядової
практики, соборноправність у вирішенні питань релігійного життя, порівняно
висока віротерпимість, євангелістськість і водночас відкритість до інших
віросповдань, онаціональнення обрядово-культової сфери і церковного
мистецтва й певною мірою самого віровчення, гуманізм і побутовість. Специфіка
Православ’я України проявлялась у самобутності обрядово-культової сфери,
мистецького оформлення церковно-релігійного життя, оригінальному
витлумаченні деяких канонів православ’я, а також прийнятті на себе церковними
організаціями функцій національної інституційності. Свій концептуальний вияв
Українське Православ’я знайшло в працях українських богословів ХVІІ століття
Петра Могили, Лаврентія Зизанія, Дмитра Туптали та інших. Всі ці риси
своєрідності воно втратило після неканонічного поглинення Київської
митрополії Московським Патріархатом у 1686 році.
Провідником відродження Українського Православ'я на початку XX
століття виступив глава Української Автокефальної Православної Церкви
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митрополит Василь (Липківський). У своєму зверненні до уряду Радянської
України від 15 серпня 1927 року він заявив: «Я завжди був і є сином свого народу
і мріяв про визволення Української Церкви і народу від чужого церковного
керівництва, денаціоналізації». Метою своєї діяльності митрополит вважав
«відновлення в Україні свого рідного церковного і культурно-національного
життя».
Народився Василь Липківський у священичій сім’ї в 1864 році у селі
Попудня Липовецького повіту на Київщині. Закінчив Київську Духовну
академію. З 1891 по 1905 рік - на православних парафіях. З 1921 року митрополит
Української Автокефальної Православної Церкви. З перших років священства
Василь Липківський працював для відродження Української Церкви і вже в 1905
році очолив з’їзд духовенства й вірян за її відродження. За це він був
переслідуваний і втратив посаду законовчителя. В 1917 році він очолив новий
з’їзд українського духовенства і мирян, на якому було прийняте рішення про
проголошення автокефалії Української Православної Церкви. В 1918 році
митрополит організував і провів в Києві Всеукраїнську Православну Церковну
Раду, а вже в 1919 році у Миколаївському соборі Києва Липківський проводить
перші служби українською мовою. За це пануюча тоді в керівництві Церкви
російська ієрархія наклада на нього церковну кару – позбавлення сану. Проте це
не визнала Українська національна Церква. Обраний нею своїм митрополитом,
Василь Липківський у 1921 році значно розширив їь парафіяльно, постійно
навідуючись в окремі парафії по всій Україні. Популярність Василя
Липківського значно зросла, чим він виликав на себе переслідування радянської
влади Після декількох арештів ця влада добилася зрештою в 1927 році нібито з
волі самої Актокефальної Церкви усунення його від керівництва Українською
Церквою, а зрештою арешту і заслання. В 1938 році за невідомих обставин і
невідомо де влада умертвила митрополита.
Василь Липківський відзначився як надто талановитий проповідник і
перекладач богословських текстів українською мовою. Більшість його праць під
час переслідувань була знищена. Із збереженого видрукувано праці
«Православна Христова Церква українського народу» (1951), «Відродження
Церкви в Україні в 1917-1930рр.» (1959) та «Відродження Української Церкви»
(1961) та ін.
Аналіз богословської спадщини Василя Липківського і його церковної
діяльності засвідчує те, що слова «своє рідне» у нього не були просто фразою, а
утримувало в собі цілком конкретний зміст. Насамперед митрополит прагнув
відродити в церковному житті принцип соборноправності. Соборноправність,
відзначав він, це не монархічна влада єпископів у Церкві, коли єпископи
висвячують єпископів, єпископи судять єпископів, а збираються вони на собори,
щоб розподіляти між собою владу.«А священики й диякони? А миряне?» –
запитує митрополит. Дійсно живим національним організмом, зауважує В.
Липківський, була Церква часів Київської митрополії, в якій повністю
забезпечувались виборність і соборноправність, демократизм і народність
внутріцерковного життя.
Характерною рисою кожної вільної Церкви є її національністність.
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Українськість православного життя знайшла своє зовнішнє вираження у набутті
нею обрядово-культовій сфері, церковним мистецтвом рис місцевої
етнокультури та ін. Наголошуючи на цьому, Василь Липківський закликав до
відродження втрачених національних рис обрядової практики, зокрема при
здійсненні таїнств хрещення і вінчання.
Найважливішим виявом національності церковно-релігійного життя є
мова богослужіння. Це положення для Василя Липківського було принциповим.
В одній із проповідей він казав: «А чому не молився ти на своїй? – запитує
Господь. – Хіба я дав тобі свій найкращий дар – твою рідну мову, щоб ти тільки
сварився на ній із сусідами чи лаявся на базарах, а не для того, щоб ти мене на
ній славив?».
Багато місця у своїх проповідях, богословських статтях митрополит
відводив проблемі значення канонів у життєдіяльності Церкви. При цьому він
наголошував на тому, що треба «йти за Христом, а не за законниками», не
замикатися «у певній консервативній шкарлупі» бути готовим поступитися
акривією заради спасіння інтересів віри. В цьому знаходить свій вияв така риса
Українського Православ’я, як відкритість, до відродження якої також закликав
В. Липківський.
Процеси церковно-релігійного життя двадцятих років засвідчили те, що
давні традиції Українського Православ'я живі, і вони можуть відродитися при
першій же для цього можливості. Такі мої й доктора філософії О.Сагана
короткі бачення постаті Василя Липківського, ролі владики в історії
Українського Православ’я.
1.5. МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН (ОГІЄНКО) – ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВ’Я
1.5.а Митрополит Іларіон: проблеми природи Української Церкви і її
творення
У Бібліотеці Академії наук України ім. Вернадського зберігається книга
митрополита Іларіона «Ідеологія Української Церкви» з дарчим надписом
автора: «Народ без власної ідеології — мертвий». Ідеологію відомий релігійний
і громадський діяч (він же — І. Огієнко) розумів не в її класово окресленій
інтерпретації, а як світобачення народу, ядром якого є певна релігія.
Маючи на меті об'єднання всіх українців у єдину державу на засадах
християнської релігії і вбачаючи в цьому шлях спасіння українського народу,
митрополит виробив і обстоював свою концепцію національної релігії і
національної Церкви, яка звучить актуально і в наш час, коли постало питання
активного включення релігійного фактора в процес національного духовного
відродження, формування національної самосвідомості.
«Вірою батьків» митрополит Іларіон оголосив православ'я. Він вважав, що
охрещення України-Руси відбулося саме в цю віру. Ще задовго до офіційного
акту хрещення 988 року княгиня Ольга з частиною бояр у 955 році запозичила
християнство від греків. Сусідські, торговельні, культурні зв'язки з Грецією
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диктували необхідність прийняття християнської віри в її східному
(візантійському) варіанті. Католицизм, який несли з собою західні народи,
безперечно був знаний українцями. Їм були відомі і силові методи
запровадження католицизму на нових землях. Проте німці й поляки з їх
католицькими віруваннями не дуже цікавили Володимира Великого, оскільки на
той час ці народи, як пише І. Огієнко, були «кволі і нужденні». Зв'язки з ними
нічого не дали б для розвою України-Руси.
Переконаність митрополита Іларіона у тому, що князь Володимир приймав
саме православ'я, базувалася на визнанні ним 867, а не загальноприйнятого 1054
року, як часу розколу єдиної Вселенської Христової Церкви. Вікова боротьба за
першість між Римом і Константинополем досягла особливої сили під час
патріаршества Фотія, коли на Соборі 867 року від чотирьох патріархатів відпав
п'ятий — Римський. Для підтвердження своєї точки зору митрополит
посилається на Початковий Київський літопис як найцінніше письмове джерело,
об'єктивне, беззастережне, що допомагає в ідентифікації прийнятої віри.
Написаний ще за часів Володимира Великого Літопис, вважає І. Огієнко, чітко
розрізняє дві зовсім окремі християнські церкви — Грецьку і Римську, причому
симпатії літописця явно на боці першої.
Глибоко дослідивши характер християнства, яке проникло в Україну ще до
князя Володимира, церковну обстановку тут в XI ст., а також врахувавши той
факт, що Католицька Церква не занесла до лику своїх святих ні княгиню Ольгу,
ні князя Володимира і цим, певно, визнала те, що Володимир не охрестив для неї
Україну, професор-богослов підтвердив відтак свій висновок про прийняття
українцями саме православ'я. На його думку, це було спричинене реальними, а
не божественними обставинами — тодішнім соціально-економічним,
політичним і міжнародним становищем України.
Враховуючи те, що Ісус Христос заснував новою єдину Церкву,
митрополит Іларіон зауважує: він передав її в руки не лише апостола Петра, а й
всіх одинадцяти апостолів. Опісля ж вони передали науку Христову і всю церкву
вже своїм наступникам — архієреям. Саме тому право на успадкування вчення
Христа залишилось не лише за католицизмом, а й за всіма християнськими
церквами.
Митрополит Іларіон вважає, що християнізація світу пройшла не так
глибоко, як би належало це зробити, і переважно зовнішньо, в обрядах.
Причиною цього було те, що ніде в світі жодна церква ніколи не мала повної волі
проповідування, повної і правдивої науки Христової. Нова релігія не
спромоглася повністю опанувати світобачення наших предків, оскільки на той
час стародавня віра давала їм «усю реальну філософію всього біжучого життя,
навіть його поезію, усе повне розуміння — хоч і неправдиве з нового погляду,—
життя і довколишніх явищ природи».
Оскільки наші предки на час прийняття християнства стояли на досить
високому ступені культурного розвитку, то, незважаючи на те, що в їх
світорозумінні й надалі залишалося багато елементів стародавніх вірувань,
християнізація в Україні все одно була глибшою від усіх слов'янських народів на
Сході. «Ця глибока християнізація народу,— пише митрополит Іларіон у праці
111

«Дохристиянські вірування українського народу»,— вилилася тут, як про це
свідчать навіть чужинці у своїх писаннях, у великій набожності і моральності —
цих основних підвалинах духової християнської культури».
Християнство принесло українцям найважливіше — розуміння єдиного
Бога, творця і опікуна людства і Всесвіту. Дохристиянські руси-українці
сприйняли це надто легко ще до свого офіційного охрещений. Саме воно стало,
на думку богослова, основою нашої народної української культури.
Для митрополита Іларіона християнська Церква від початку була
православною і за своєю назвою, і за своєю суттю. Він доводив, що Ісус Христос
заснував православну Церкву як справді вселенську інституцію. Вселенськість її
визначається тим, що у православ'ї зберігається вся повнота Христової науки,
упорядкована опісля Вселенськими Соборами. На них, зауважує митрополит,
збиралися архієреї з усіх кінців світу, в тому числі й від Римської церкви. Під
постановами цих Вселенських Соборів є підписи архієреїв усього Сходу і Заходу.
Встановлені на семи Вселенських Соборах догмати й головні канони
християнської віри є незмінними, постійними. Це, зокрема, зафіксовано ще
другим каноном VI Вселенського Собору (692 рік).
Отже, з часу своєї появи Христова Церква була національною, такою, якою
заповідав їй бути сам Христос: працювати найперше для свого народу. Для
виконання цієї заповіді, зазначає митрополит Іларіон, Ісус Христос створив чудо
знання нових мов, навчив людей говорити ними. Таким чином, для І. Огієнка
суттю Церкви було її національне обличчя, служіння своєму народові.
Митрополит Іларіон вважає Церкву національною не лише за природою
самого християнства, а й тому, що вона по-своєму розуміє загальні християнські
підвалини, має свої перекази, своїх святих, свою культову систему. Українська
Церква тому є національною, доводив І. Огієнко, що вона виробила власне
розуміння православ'я, яке істотно відрізняється від його різних національних
форм.
Причину сприйняття різними народами по-своєму християнської віри
вчений вбачав у тому, що кожний із них «мав свою власну віру ще й до
християнства, і, звичайно, міцно тримався її». Тому, зауважує він, «не
зрозуміємо правдиво духовного розвою й історії нашої церкви, коли не знаємо
духовного стану народу ще до християнства, бо дослідник на кожному кроці
зустрічає таке, чого ніяк не зможе ані належно вияснити, ані повно зрозуміти,
стоячи на грунті самого тільки християнства».
Українську Церкву характеризує наявність своєї національної місцевої
традиції, ідеології, свого розуміння другорядних канонів, способів відправлення
богослужіння, наявність великого сонму святих, специфічних форм управління,
особливих нагород духовенства, його одягу, форм будівель тощо.
Національна риса Української Православної Церкви виявляється, за Іваном
Огієнком, і в тому, що ця Церква активно включилася у процес формування
свідомої української нації, вчить вірних любити свій народ, його звичаї, віру,
берегти рідну мову, пісню. Національна Церква, на думку богослова, врештірешт має і таку заслугу: вона виплекала і виховала «найчистіший національний
тип українця».
112

Прийняття православ'я Україною-Руссю митрополит Іларіон розглядав як
органічний акт саморозвитку українства, оскільки при цьому відбувся не якийсь
злам «національної духовної вдачі народу», а навпаки—її збагачення,
«піднесення на незмірно вищий рівень — рівень морально-релігійної
свідомості». Приймаючи християнство, Україна це робила не механічно. Вона
християнізувалася, а християнська Церква і її характер, прийнятий від Візантії,—
українізувалися. Утворилося історічно-духовне явище, яке ми називаємо
Українське Православ'я.
Національну особливість православ'я в Україні митрополит Іларіон вбачав
також у тому, що його Церква тут є первозванною і апостольською. Він визнавав
святого апостола Андрія, першого архієпископа Константинопольського,
патріарха вселенського, українським апостолом, основоположником Української
Церкви. На його думку, це доводить, що «Україна нічим не менша від інших
східних народів, бо і в ній проповідував апостол».
Взагалі вчений-богослов пов'язував появу християнства в Україні-Руси не
стільки з «охрещенням її князем Володимиром», скільки з місіонерською
діяльністю на наших землях апостола Андрія. А оскільки він, як і брат його
Петро, є первозванним, то цим самим І. Огієнко певною мірою вирівнював
значущість у християнському світі вітчизняного православ'я, ставлячи його на
один щабель з римським.
Вчений-богослов у своїх наукових розвідках звертається також до аналізу
інших національних рис Української православної церкви. Насамперед він
називає її матір'ю, з якої вийшли Російська і Білоруська Церкви, чим заперечує
поширену теорію колисковості Київської Русі щодо трьох братніх народів,
єдинонаступництва з боку Московського царства.
З давен Українська Церква, як і християнська взагалі, відзначалася
соборноправністю. Згідно з цим принципом, управління в ній, на відміну,
скажімо, від Російського Православ'я, де панує цезаропапізм, здійснювалося
незалежно від світських властей, але за активної участі з правом вирішального
голосу світських осіб. Соборноправність в українській церкві означала, що
жодний з її ієрархів не правив самовладно, ніхто з духовенства не приходив до
громади непрошеним. Усі церковні посади були виборні. Традиція обиральності
від приходського священика до митрополита зближувала Церкву з народом,
робила її демократичною інституцією, тісно пов'язаною з життям людей. Певна
рівноправність церковних і світських елементів в Українській Церкві створила
унікальне явище — церковні братства, які в суспільному житті виконували роль
церковно-культурних і освітніх організацій.
Вивчаючи історію Української Церкви, зокрема її священства, І. Огієнко
виділяє ще одну національну ознаку українського православ'я: духовенство — і
вище, і рядове — у нього є національним. Такі славетні фігури, як митрополит
Іларіон Київський, Петро Могила та інші одержують в І. Огієнка оцінки як
високоосвічених людей, що сприяли витворенню високої національної культури,
еволюцію українського народу у свідому національну спільність. Ці носії
Українського Православ'я мали суттєвий вплив на православні Церкви всього
слов'янського світу, зокрема Росії, Болгарії та Сербії.
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За сім століть свого самостійного існування — від 988 до 1686 року —
сформувалися риси, які виокремлюють Українське Православ'я серед інших
форм національного православ'я. Догматична система його, що формувалася
переважно в XVI — XVII століттях, викладена в Катехізисах 1595 і 1627 pp.
Стефана та Лаврентія Зизаніїв, а також у Катехізисі «Визнання віри» (1645 р.)
Петра Могили. її не можна ототожнювати зі схемою Російського Православ'я,
яке вийшло з Українського, але має свої риси, які, зокрема, закріплені в
«Катехізисі» архієпископа Макарія.
Саме тому відродження Українського Православ'я — це не просто зміна у
назві, що зробив Український екзархат Російської Православної Церкви, не лише
перехід на богослужіння національною мовою. Таке відродження передбачає
насамперед, як зазначає митрополит Іларіон, повернення до Українського
Православ'я, повернення до ідеології того православ'я, яке сформувалося в
Київській митрополії під час її автономного існування в юрисдикції
Константинопольського Патріархату.
Праці І. Огієнка дають підставу для висновку, що рисами, які
характеризують Українське Православ'я, є демократизм, євангелізм, побутовість.
Демократизм його виражався насамперед у характерних для нього принципах
соборноправності, обиральності всіх церковних посадових осіб за участю в
цьому з правом вирішального голосу мирян, релігійній толерантності, визнанні
духу, а не букви новозавітного вчення. Принцип «служити народові —служити
Богові» відобразило не лише залучення до церковного життя світських осіб, а й
звернення у богослужбовій і видавничій практиці до народної мови,
добродійництво, культурно-освітню діяльність, участь у законотворчості тощо.
Євангелістськість, як риса Українського Православ'я, витворювалася
насамперед у прагненнях його духовників у всьому йти за новозавітними
принципами, берегти чистоту віри, а не обряду. Євангелістськість проявилася,
зокрема, у спробах добитися апостольського канонічного устрою Церкви,
подолати той цезаропапізм, тобто залежність від світських властей, який був
закладений у православ'я візантійством і утверджувався опісля Московською
Церквою. Митрополит Іларіон наголошує на вірності Українського Православ'я
вихідному християнству. Український народ, відзначає він, не прийняв таких
грецьких рис християнства, як сприйняття Христа і Божої Матері Царем і
Царицею, як уподібнення церковних чинів до імперських, обласних начальників
з надзвичайно пишними титулами і рабським вшануванням їх.
Чистоту християнства Українське Православ'я вбачало в чистоті основних
християнських догматів. Тому для нього неістотним було те, чи під час хрещення
дитя занурюється у воду, а чи обливається нею. Важливо саме розуміння догмату
хрещення. Чистота християнства, пише І. Огієнко, не в тому, скільки разів треба
відкривати і закривати царські ворота, а як розуміти саму святу Літургію.
Про побутовість Українського Православ'я свідчить близькість його
обрядів до повсякденних умов життя народу, збереження в ньому багатьох
обрядово-звичаєвих елементів з народного побуту, зв'язок місяцеслова святих з
господарчим життям селянина, наявність молитов на будь-який випадок життя
тощо. Приділяючи значну увагу проповідницькій діяльності, Українське
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Православ'я витворило свою систему проповідей на щодень.
Крім названих рис і характеристик національної Церкви, митрополит
Іларіон виділяє ще й такі, як своя канонічна територія, окремішність народу,
наявність віками вироблених специфічних етнічних ознак тощо. І найбільш
суттєвим для визначення національного осердя, зокрема українськості Церкви,
на думку митрополита, є мова релігійного життя. Вона — найкоротший і
найпрактичніший шлях людини до Бога.
Особливо багато уваги богослов приділив обстоюванню ідеї вживання
рідної мови в церковному житті українства. «Рідна мова,— писав він,— то
найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої
мови нема самобутнього народу». Вона є найважливішою основою духовного і
культурного зростання нашого народу. Без добре виробленої рідної мови немає
всенародної свідомості, без такої свідомості немає нації, а без свідомості нації
немає державності. Засобом держави для виконання рідномовних функцій
виступають школа, преса, радіо, кіно, інтелігенція, а також Церква.
Відправа богослужінь живою мовою свого народу є не лише неодмінним
чинником збереження його як окремої, самостійної нації, а й гарантом «тієї
духовної користі, що є його метою». «Народ, що в храмі не чує своєї рідної мови,
звичайно, не шанує і не береже її, як скарбу найдорожчого».
Християнська Церква з часу свого виникнення була наймогутнішою
твердинею рідної мови, розглядаючи її як «родючий грунт віри», «шлях до Бога».
З утвердженням християнства як державної релігії Римської імперії мова її —
латинська — стала богослужбовою на підпорядкованих Риму територіях різних
народів. Це призвело до відокремлення церковного життя від світського, втрати
Церквою відповідальності за мовне винародовлення етносу. Але «народ, що
слухає служби Божі на нерідній йому мові,— зазначає І. Огієнко,— подібний до
в'язня, що любується світом Божим через в'язничі грати». Утвердження рідної
мови віруючих в літургійному житті усуває цю відокремленість. Рідномовне
богослужіння — це. надійний шлях до душі вірних, гарант орієнтації їх на добро.
Виходячи з того, що без Церкви не можна створити свідому українську
націю, І. Огієнко розробив цілу програму діяльності духовенства в рідномовному
житті. Кожний священик повинен не лише добре знати літературну мову й
вимову народу, якому служить, а й пильно дбати про кращий стан рідної мови
своїх вірних як основи їхньої національної культури й міцної твердині для віри:
«Рідна мова — шлях до Бога».
І. Огієнко вважав «непрощенним гріхом» вживання священиком
Української Церкви чужої мови в його родинному житті або в розмовах з вірним:
«Коли ж він не знає мови своїх вірних, не дасть їм духовної користі, а самій
Церкві пошкодить». Більше того, на думку вченого-богослова, священик має
відповідати за мовне винародовлення своєї пастви, не допускати його всіма
можливими і доступними йому силами. При цьому в нагоді йому мають стати
жінка-мати, домашнє читання вірних.
Митрополит Іларіон прагне всіляко обгрунтувати думку, що як за
Христовими заповідями, так і за церковними канонами не існує якихось
перешкод щодо вживання Українською Церквою рідної мови в літургійному
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житті. Звертаючись до джерел Українського Православ'я, він бачив успіх його
поширення в тому, що християнство прийшло на Україну-Русь зрозумілою
слов'янською мовою. Переклад Святого Письма і богослужбових книг,
здійснений Кирилом і Мефодієм, митрополит назвав працею нечувано сміливою,
«бо ж довелося перекладати з незвичайно тонко вихованої грецької мови на мову
просту, грубу, «базарну» чи «варварську». Діяльність солунських братів була
визнана І.Огієнком надзвичайно корисною для слов'ян, зокрема українців,
оскільки вони мали можливість зрозуміти суть вчення Христа, що до цього
перешкоджало їм зробити використання в богослужбовому тексті незрозумілої
мови.
Святе Письмо надає право народам славити Бога і чути про нього їх рідною
мовою, проти чого виступали пилатники, відстоюючи ідею, що хвалити Бога
можна лише єврейською, грецькою та латинською мовами. Митрополит Іларіон
неодноразово цитує такі думки із Послання апостола Павла до коринтян: «Як
багато, наприклад, різних мов є на світі — і жодна з них не без значення! Бо коли
я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду! Але в церкві
волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів
чужою мовою!» (14:10-19).
Іван Огієнко дослідив, як з часом жива, проста, невироблена, навіть на той
час «варварська», «базарна» слов'янська мова в результаті її сакралізації стала
благословенною, богослужбовою не з ласки православних патріархів, а
римського папи Андріана (868 p.). Але освячена церковнослов'янська мова
призвела до усунення з літургійного життя у слов'янському світі національних
мов. Богослужіння тут рідною мовою стало розглядатися як неканонічне, таке,
що усуває різницю мирського і церковного. «Ця чужа мова,— зауважує
митрополит Іларіон,— заступила дорогу своїй місцевій живій мові».
В Україні Церква все робила для того, щоб наблизити церковну мову до
розуміння народу. Церковнослов'янська мова одержує тут свою власну вимову.
Кирило-Мефодіївські букви пристосовуються до місцевих умов і потреб, поукраїнському ставиться також наголос у словах. Пристосування
церковнослов'янського правопису до живої народної вимови, яке в XVIІ ст.
активно проводила у життя Українська Православна Церква, мало позитивне
значення, оскільки не лише сприяло формуванню національної самосвідомості,
а й робило зміст церковної служби зрозумілим.
Але цей процес був припинений указами Петра І. По всьому
православному світу почала поширюватися релігійна література, написана
архаїчною російською мовою з невеликими домішками церковнослов'янської.
Київський правопис поступово зникав. На території Російської імперії
поширюються однакові церковні видання з єдиною церковною вимовою —
московською, з одним правописом—синодальним. І тут слушною є думка І.
Огієнка, що «сучасна церковнослов'янська мова—це не мова старослов'янська,
не мова Кирила і Мефодія, а тільки мова ново-церковнослов'янська: а коли вона
є російською вимовою, то це староросійська мова».
Митрополит Іларіон підходив завжди зважено і обгрунтовано до
вирішення мовних питань церковного життя. Згадаймо з цієї нагоди ухвалу
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Холмсько-Підляшського Єпархіального Собору від 23 жовтня 1941 року, яка
чітко диференціювала вживання мови за різних обставин. Зокрема в ухвалі
зазначається, що богослужбовою мовою Української церкви є мова староукраїнська, «цебто мова т. зв. церковнослов'янська з сучасною українською
фонетичною вимовою її. Якщо того хоче більшість парафіян, то
благословляється відправлення богослужби в їх церкві живою українською
мовою». На думку митрополита, відправа богослужінь живою мовою свого
народу є не лише неодмінним чинником збереження його як окремої, самостійної
нації, а й гарантом «тієї духовної користі що є його метою».
Митрополит Іларіон покладав великі надії в здійсненні християнського
екуменізму на Українську Православну Церкву. Він вважав, що як апостол
Андрій покликав до Христа свого брата Петра, так само свого часу православна
Андріївська церква покличе до себе Церкву Петра, і тоді Церква Христова
стане єдиною і власне тоді на землі буде справді єдине стадо і єдиний пастир.
Спілкуючись з А. Шептицьким, І. Огієнко бачив те, що об'єднує обидві
історичні Церкви України, а не лише ті кілька догматів, до того ж неосновні, які
богослови тлумачать по-різному. Тому він закликав своїх вірних не нападати на
уніатів, вести «за ними лагідне співжиття. Це ж наші брати».
Для професора І. Огієнка пріоритет національної ідеї очевидний.
Державність української нації забезпечить, з його точки зору, і релігійна єдність,
і міжцерковний мир. А це, в свою чергу, матиме вирішальне значення у справі
єдності українського народу, бо «релігійні роздори не злагодять національних
чварів,— в унісон Іларіону відзначає А. Шептицький,— а зроблять їх ще
прикрішими і глибшими». Лише за умов національної єдності, писав митрополит
Андрій, постане «одна хата» — українська держава.
Як бачимо, у свідомості і Огієнка, і Шептицького витворилося своєрідне
коло: релігійна єдність — національна єдність — українська держава.
Відзначимо, що ці ідеї стали не лише складовими їх логічно обгрунтованих схем,
а й сенсом їх життя, великою надією та мрією.
Хоч якими б фантастичними не здавалися висунуті митрополитами плани
об'єднання двох Церков, але, на нашу думку, вони були недалекі від втілення їх
у життя. А. Шептицький і І. Огієнко йшли назустріч один одному не тільки на
рівні теорії. Взаємна толерантність, зацікавленість у справах Церков-Сестер,
теплі, навіть дружні особисті стосунки між ієрархами є свідченням цього.
Зусилля митрополитів щодо об'єднання Церков-Сестер України не мають
пропасти. Бо і в національному, і релігійному житті «передання є підвалиною
будуччини,— повчав митрополит Андрій. — Нарід, що за кожним поколінням
зривав би з переданням, нарід, якого кожне покоління наново від себе починало
б національну працю для батьківщини, мусів би остати слабою дитиною поміж
іншими народами». Але всі свої надії митрополити пов'язували з єдністю
українського народу, який є одним народом, «одним організмом».
Успіх національного відродження, як це засвідчує реальність сьогодення,
можливий лише за умови включення до цього процесу всіх суспільних сил
незалежно від їх соціальної, віросповідної, світоглядної належності. Але він
забезпечується пріоритетом національної ідеї і вимагає, як це стверджують своїм
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життям і теоретичною спадщиною митрополити Іларіон (Огієнко) і Андрій
(Шептицький), сходження кожного на її рівень.
1.5 б Іван Огієнко про право України на свою Православну Автокефалію
Творча спадщина Івана Огієнка — митрополита Іларіона (1882 — 1972)
посідає чільне місце в богословському здобутку Українського Православ'я.
Глибокі знання історії України і її Церкви молодий Огієнко виклав ще у своїй
дипломній праці про Йоаникія Галятовського, яку він написав, навчаючись на
історико-філологічному факультеті Київського університету. Де б не працював
опісля вчений — приват-доцентом чи професором Київського університету,
ректором організованого ним же Кам'янецького університету, міністром освіти
чи віросповідань, а в еміграції — професором Варшавського університету,
ієрархом у різних Українських Православних Церквах — його покликанням
завжди був науковий пошук (33). Енциклопедичність знань з гуманітарних наук
дала можливість Івану Огієнку написати вагомі праці з історії Української
Церкви і української мови, проблем граматики і стилістики, низку підручників,
посібників і методичних розробок для шкіл, університетів, богословських
навчальних закладів і просто самоосвіти.
Високою науковою і видавничою продуктивністю позначені роки життя
І.Огієнка за кордоном. Вся Огієнкіана становить до двох тисяч наукових праць.
Насамперед І.Огієнко поглибив і конкретизував концепцію О.Потебні про
мову як духовний ареал народу: «Рідна мова — то найголовніший наріжний
камінь існування народу як окремої нації». Саме такої уваги він надавав
вивченню рідної мови ще змалечку в сім'ї, вважаючи обов'язком кожного
українця розмовляти в своїй родині тільки рідною мовою (що є початком
формування національної свідомості) .
Значну увагу вчений приділяв організації національної школи. Народ, який
її не має, зауважував він, приречений на денаціоналізацію, духовне виродження.
Тільки рідна мова виховує свідомих представників нації. «Закінчивши чужу
школу, — польську, німецьку чи російську, — наш інтелігент привчається й
думати чужомовно», - зазначав І.Огієнко.
Зрозумівши велике значення церковної справи для української нації,
І.Огієнко водночас поклав усі свої сили на теоретичне обгрунтування і практичне
вивершення незалежної Православної Церкви України. Стояло завдання
історично й канонічно довести необхідність автокефалії та церковної реформи в
українському національному дусі, популяризації цих ідей серед духовенства і
мирян, поширення відомостей з історії Українського Православ'я, видання
молитовників, богослужбових книг рідною мовою. Треба було боротися з
московськими церковними впливами, з індиферентизмом українських політичних і церковних діячів.
Ще 1917 року разом з архієпископом Олексієм (Дородницею) Іван Огієнко
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створив Всеукраїнську Церковну Раду. З січня 1918 року вона зібрала в Києві
279 делегатів від православних громад на Собор, що мав вирішити долю
Православної Церкви в Україні. На пленарному засіданні з доповіддю
«Відродження Української Церкви», яку голова Всеукраїнського церковного
собору архієпископ Євлогій назвав проектом відродження Православної Церкви
в Україні, виступив 35-річний професор. Незважаючи на внутрішній і зовнішній
супротив прихильників єдності з Російською Церквою, доповідачеві вдалося за
дві години із посиланнями на джерела, зокрема на стародруки, із наведенням
численних фактів щодо неканонічності обмосковлення Української Церкви
незаперечно довести (не тільки тим, хто вагався, а й відкритим ворогам)
канонічне право Української Церкви на незалежність.
На жаль, текст доповіді Івана Огієнка не зберігся. Але уявлення про її
основний зміст і провідну ідею матимемо, коли зрозуміємо І.Огієнка як ідеолога
національної Церкви. Професор довів, що приєднання 1686 року Київської
митрополії до Московського Патріархату було протиправним, а сам факт —
неканонічним. І.Огієнко вперше голосно заявив, що Україна потребує
відродження втраченої Української Церкви. Під відродженням він розумів не
лише надання Українській Церкві автокефалії (досягнення фактичної
незалежності), але й повернення і збереження її православної суті, відродження
найкращих українських традицій. Досягнення автокефалії, визнання її ієрархами
інших Православних Церков, усім церковним світом, доводив І.Огієнко
делегатам, це ще не все. Відродження своєї Церкви українцями передбачає
насамперед істотне її очищення від тих неправославних впливів, що проникли в
усі сфери Українського Православ'я.
Вражаючою за своїми результатами була діяльність Івана Огієнка на посту
міністра віросповідань. За той невеликий термін, коли він перебував на тій
посаді, міністр не раз звертався із закликом до архієреїв, духовенства, народу
України до спільної, дружної праці на користь Української Православної Церкви
(34). Вже 1 грудня 1919 р. він засновує під своїм головуванням Комісію з
перекладу українською мовою Біблії, богослужбових книг. Ним було видано
наказ служити в церквах або українською, або церковнослов'янською мовою, але
з українською, а не московською вимовою. Для допомоги священикам Огієнко
складає правила української вимови церковнослов'янських текстів. Міністр
видає розпорядження про вживання лише української мови в проповідях, у
церковному діловодстві.
Іван Огієнко взагалі вважається специфічним рекордсменом у
християнському світі в справі перекладу богословських книг. Відомі 44
переклади, які зробив Огієнко за своє довге життя. Серед них є різні за обсягом і
значенням (скажімо, переклад Біблії і редагування «Молитовника мовою
українською, який склав Архієпископ Олексій Дородниця»). Переклад Івана
Огієнка богословських книг і досі вважається еталонним, а ім'я його —
синонімом ідеалу «не тільки за чистотою української мови, але й за чистотою
Православної Віри».
34
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За дорученням уряду Петлюри 1921 року Іван Огієнко пише підписане
кількома тисячами українців Прохання до Константинопольського патріарха про
надання благословення Українській Православній Церкві на автокефалію. У
ньому Огієнко по-богословському умотивував права Української Церкви на
автокефалію. Цей лист став не останнім важелем для проголошення 1924 року
Царгородською Патріархією патріаршого і синодально-канонічного Томосу
«Про признання Православної Церкви в Польщі автокефальною». Подане в
Томосі (Декреті) ствердження неканонічності підпорядкування Київської
митрополії Москві 1686 року теоретично цілком збігається з огієнківським
висновком.
Поразка визвольних змагань українського народу в 20-х роках змусила
Огієнка емігрувати до Польщі. Його діяльна натура і тут знаходить собі справи.
Він засновує чимало українських установ. Серед них найбільше прислужилося
українській справі видавництво «Українська Автокефальна Церква», яке видало
за редакцією І.Огієнка низку книжок з церковних, національних, мовних
проблем. Це, зокрема, дуже популярні на той час серед українського населення
брошури «Українська мова як мова богослужбова», «Права живої мови бути
мовою держави», «Українська вимова церковно-слов'янського богослужбового
тексту», «Церковний рух на Вкраїні» та ін. Крім того, І.Огієнко фундує в Тарнові
Український народний університет, Українську гімназію, Українське прес-бюро.
Саме тут тоді функціонувало Центральне бюро біженців. З ініціативи Огієнка і
за його прямою участю відкриваються курси для священиків-капеланів.
Події громадського і родинного життя (зокрема — смерть дружини)
спонукали І.Огієнка наприкінці 30-х років м.ст. облишити світське життя й
вступити на тяжку пастирську стезю. У слові «Важкі завдання українського
архієрея» з нагоди свого наречення в 1940 році єпископом архімандрит Іларіон
ще раз підтвердив свою непохитну позицію щодо відродження Українського
Православ'я на основі його самобутності, соборноправності, первозванності.
Заявивши про те, що плекання національних специфік у церковних формах не
порушує суті Церкви — православної віри, і на практиці захищаючи Українську
Національну Церкву, владика завжди дотримувався сутності православної віри у
догматах, канонах, богослужбових правилах.
Поява у Холмі православного єпископа-українця з такою чітко визначеною
пастирською програмою було сприйняте православною громадою позитивно. За
часів перебування І.Огієнка на Холмській кафедрі церковне і релігійнонаціональне життя єпархії істотно змінилося. Для підготовки національносвідомих священиків у місті було засновано духовну семінарію, в якій
працювали кваліфіковані українські православні богослови. Поставивши собі за
мету повернути Православній Церкві Холмщини колишній український
характер, архієпископ Іларіон для керівництва і управління єпархією утворює
Холмсько-Підляську духовну консисторію. При ній утворюється український
прес-відділ, українське церковне видавництво, відділ українізації Церкви.
Найперше, що в цьому напрямі зробив владика Іларіон, — запровадив у
богослужінні староукраїнську мову, а за бажанням парафіян — живу українську
мову. Богослужби з російською вимовою він заборонив. У відправах Всенічної й
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Літургії почали звучати молитви за померлих великих українських діячів,
гетьманів, письменників, учених, відправлялися панахиди за них. Особливу
увагу архієпископ звертав на проповіді, які, на його думку, мусять
виголошуватися рідною мовою, навчати, освічувати, виховувати народ.
Проповіді самого владики відзначались змістовністю, натхненністю,
урочистістю і водночас популярністю.
Все діловодство єпархії з часу владики Іларіона виконувалося українською
мовою. На допомогу парафіям архієпископ склав навіть «Наглядну таблицю
українського правопису».
Багато уваги архієпископ приділяв роботі із священиками, маючи навіть
план перевиховання їх у церковно-національному дусі. На з’їздах духовенства
владика сам читав лекції на церковно-релігійні теми, з питань національногромадського життя. З метою навчання мирян священики поширювали
церковно-слов'янські тексти з українською вимовою. У різних парафіях читалися
виклади на тему «Українська літературна мова і її значення в розвитку нації» та
«Правильна
вимова
церковнослов'янського
(старо-українського)
богослужбового тексту». Об'їзди єпархії владикою стали регулярними.
Активізували свою діяльність засновані ним Товариство українських богословів,
а також церковнопарафіяльні братства, зокрема дитячі «Молодечі братства».
Холмський період життя Івана Огієнка в сані архієпископа і митрополита
відзначається систематичною екуменічною співпрацею українців православних
з братами по християнській вірі греко-католиками. Очолюючи на той час Церкви,
два уславлені ієрархи — архієпископ Іларіон і митрополит Андрей подавали
своїм віруючим приклад толерантного ставлення. Між двома владиками
панували взаємна повага і зацікавленість у конфесійних справах, допомога одного одному. Загальнонаціональні цінності єднали як архієреїв, так і віруючих
Православної і Греко-Католицької Церков.
Від 1947 року починається новий період у житті митрополита, пов'язаний
з Канадою, зокрема з Вінніпегом. Іван Огієнко прибув сюди на запрошення
православної громади при Соборі святої Покрови у Вінніпезі, яку очолював до
1951 року — року надзвичайного Собору Української Греко-Православної
Церкви в Канаді. На ньому правлячим Первоієрархом Церкви одноголосно було
обрано митрополита Іларіона. Відтоді він носив титул «Митрополит Вінніпегу і
всієї Канади». Завдяки І.Огієнкові УГПЦ стала митрополією. Церковний Собор
8-9 серпня 1951 року можна вважати епохальним у житті Української ГрекоПравославної Церкви в Канаді, бо саме з нього почалося формування ієрархії
Церкви, що було вкрай потрібним для завершення організації національної
Православної Церкви, визнання її автокефалії, прийняття як самостійного
феномена всім православним світом.
Крім виконання своїх душпастирських функцій, Іван Огієнко до кінця
свого життя був науковцем, педагогом, просвітником. Його наукова потенція у
канадський період вражає. Щороку виходить нове дослідження богослова, а
інколи — і по декілька. Серед майже 50-ти солідних науково-богословських
монографій митрополита Іларіона справжніми перлинами-витворами
національної духовності є праці «Поділ Єдиної Христової Церкви і перші спроби
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поєднання її» (1953), «Книга нашого буття на Чужині» (1956), «Кирило і
Мефодій» (1963), «Українська Церква» (1964), «Дохристиянські вірування
українського народу» (1965), «Українська патрологія» (1965). Нарешті, в 1962
році Біблійне Товариство видало Біблію у перекладі І.Огієнка українською
мовою.
У «Книзі нашого буття на чужині» митрополит Іларіон писав: «Де б ми не
знаходилися, — чи то вдома, чи на чужині, - ми маємо скрізь свято зберігати все
своє рідне, зобов'язані не цуратися нічого свого... Ми мусимо завжди пам'ятати
про свого Єрусалима, — про свій рідний край та про все своє рідне, про свою
Православну Віру та Україну».
Маючи на меті об'єднання всіх українців у єдину державу на засадах
християнської релігії і вбачаючи в цьому шлях до спасіння українського народу,
митрополит Іларіон виробив і обстоював свою концепцію національної Церкви.
Вона є актуальною і в наш час, коли постало питання активного включення
релігійного чинника в процес національного духовного відродження України,
формування національної самосвідомості в зведеного загалом до домінуючого
стану малоросійства українського народу.
«Вірою батьків» Іван Огієнко оголосив православ'я. Він вважав, що
охрещення Руси-України відбулося саме в цю віру. Ще задовго до офіційного
акту хрещення 988 року княгиня Ольга з частиною бояр в 955 році запозичила
християнство від греків. Сусідські, торговельні, культурні зв'язки з Грецією
диктували Україні необхідність прийняття християнської віри в її Східному
(Візантійському) варіанті. Католицизм, який несли з собою західні народи,
безперечно, був знаний українцями. Їм були відомі силові методи запровадження
цього напряму християнства на нових землях. Проте німці й поляки з їхніми
католицькими віруваннями не дуже цікавили Володимира Великого, бо на той
час ці народи, як пише І.Огієнко, були «кволі й нужденні». Зв'язки з ними нічого
не дали б для розвою України. Тому князь Володимир зорієнтувався на Візантію.
Переконаність митрополита Іларіона у тому, що князь Володимир приймав
саме православ'я, базувалася на визнанні ним часом розколу Єдиної Вселенської
Христової церкви 867, а не, як вважалося, 1054 року.
Вікова боротьба за першість між Римом і Константинополем досягла
особливої гостроти під час патріаршества Фотія, коли на Соборі 867 року від
чотирьох патріархатів відпав п'ятий — Римський. Для підтвердження свого
погляду митрополит посилається на Початковий київський літопис як
найцінніше письмове джерело - об'єктивне, беззастережне, що допомагає в
ідентифікації прийнятої віри. Написаний ще за часів Володимира Великого,
літопис, вважає І.Огієнко, чітко розрізняє дві зовсім окремі християнські Церкви
— Грецьку і Римську, причому симпатії літописця явно на боці першої.
Глибоко дослідивши характер християнства, яке проникло в Україну ще до
князя Володимира, церковну обстановку тут в XI столітті, а також зваживши на
той факт, що Католицька Церква не занесла до лику своїх святих ні княгиню
Ольгу, ні князя Володимира і цим, певно, визнала те, що Володимир не охрестив
для неї Україну, професор-богослов підтвердив відтак свій висновок про
прийняття українцями саме Православ'я. На його думку, це було спричинене не
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божественними, а реальними обставинами — тодішнім соціально-економічним,
політичним і міжнародним становищем України.
Беручи до уваги, що Ісус Христос заснував нову, єдину Церкву,
митрополит Іларіон зауважує, що він передав її в руки не лише апостола Петра,
а й усіх одинадцяти апостолів. Опісля ж вони передали науку Христову і всю
Церкву своїм наступникам — архієреям. Саме тому право на успадкування
вчення Христа лишилось не лише за католицизмом, а й за всіма християнськими
Церквами.
Митрополит Іларіон вважає, що християнізація світу пройшла не так
глибоко, як би належало це зробити, і переважно зовнішньо, в обрядах.
Причиною цього було те, що ніде у світі жодна Церква ніколи не мала «повної
волі проповідування повної і правдивої науки Христової». Нова релігія не
спромоглася цілком опанувати світобачення наших предків. Адже на той час
стародавня віра давала їм «усю реальну філософію всього біжучого життя, навіть
його поезію, усе повне розуміння — хоч і неправдиве з нового погляду, — життя
і довколишніх явищ природи».
Оскільки наші предки на час прийняття християнства стояли на досить
високому ступені культурного розвитку, то, незважаючи на те, що в їхньому
світорозумінні й надалі залишалося багато елементів стародавніх вірувань,
християнізація в Україні все одно була найглибшою серед усіх народів на Сході
слов'янства. «Ця глибока християнізація народу,— пише митрополит Іларіон у
своїй праці «Дохристиянські вірування українського народу», — вилилася тут,
як про це свідчать навіть чужинці у своїх писаннях, у великій побожності і
моральності — цих основних підвалинах духовної християнської культури» (35).
Християнство принесло українцям найважливіше — розуміння єдинобожжя,
віру в єдиного Бога, Творця і опікуна людства і Всесвіту. Дохристиянські русиукраїнці сприйняли це надто легко ще до свого офіційного охрещення. Саме воно
стало, на думку богослова, основою нашої народної української культури.
Митрополит Іларіон вважав християнську Церква від самого початку
православною (і за своєю назвою і за своєю суттю). Він доводив, що Ісус Христос
заснував саме Православну Церкву як справді вселенську інституцію.
Вселенськість її визначається тим, що у православ'ї зберігається вся повнота
Христової науки, яку упорядковано було опісля Вселенськими Соборами. На
них, зауважує митрополит, збиралися архієреї з усіх кінців світу, в тому числі і
від Римської церкви. Під постановами цих Вселенських Соборів є підписи
архієреїв усього Сходу й Заходу. Встановлені на семи Вселенських Соборах
догмати й головні канони християнської віри є незмінними, постійними. Це
зокрема, зафіксовано ще другим каноном VI Вселенського Собору (692 рік).
На думку Івана Огієнка, ще з часів своєї появи Христова Церква була
національною, такою, якою заповідав їй бути сам Христос: працювати найперше
для свого народу. Для виконання цієї заповіді, зазначає митрополит Іларіон, Ісус
Христос створив чудо знання нових мов, навчив людей говорити ними. Відтак,
за І.Огієнком, суттю Церкви було її національне обличчя, служіння своєму
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народові.
Для митрополита Іларіона Церква є національною не лише від природи
самого християнства, а й тому, що вона по-своєму розуміє загальні християнські
підвалини, має своє передання, своїх святих, свою культову систему. Українська
Церква тому і є національною, доводив І.Огієнко, що вона виробила своє
розуміння Православ'я, яке істотно відрізняється від всіх інших його
національних форм.
Причину сприйняття різними народами християнської віри по-своєму
вчений-богослов убачав у тому, що кожний із них «мав свою власну віру ще й до
християнства і, звичайно, міцно тримався її». Тому, зауважує владика, «не
зрозуміємо правдиво духовного розвою й історії нашої Церкви, коли не знаємо
духовного стану народу ще до християнства, бо дослідник на кожному кроці
зустрічає таке, чого ніяк не зможе ані належно вияснити, ані повно зрозуміти,
стоячи на грунті самого тільки християнства»(36).
Українську Церкву характеризує наявність своєї національної місцевої
традиції, ідеології, свого розуміння другорядних канонів, способів відправлення
богослужіння, наявність великого сонму святих, специфічних форм управління,
особливих нагород духовенства, його одягу, форм будівель та ін. Національні
риси Української Православної Церкви виявляються, за І.Огієнком, і в тому, що
вона активно включилася у процес формування свідомої української нації, вчить
вірних любити свій народ, його звичаї, віру, берегти рідну мову, пісню.
Національна Церква, на думку богослова, врешті-решт має заслугу: вона
виплекала і виховала «найчистіший національний тип українця».
Прийняття православ'я Україною-Руссю митрополит Іларіон розглядав як
органічний акт саморозвитку українства, адже при цьому не відбувалося якогось
зламу національної духовної вдачі народу, а навпаки - сталося її збагачення,
«піднесення на незмірно вищий рівень морально-релігійної свідомості».
Приймаючи християнство, країна робила це не механічно. Україна
християнізувалася, а християнська Церква з її характером, прийнятим від
Візантії, — українізувалася. Утворилося історично-духовне явище, яке ми
називаємо Українське Православ' я.
Національну особливість православ'я в Україні митрополит Іларіон вбачав
також у тому, що її Церква тут є первозванною і апостольською. Святий апостол
Андрій, перший архієпископ Константинопольський, патріарх Вселенський,
визнаний І.Огієнком українським апостолом, основоположником Української
Церкви. І це, на його думку, доводить, що «Україна нічим не менша від інших
східних народів, бо і в ній проповідував апостол». Взагалі вчений-богослов
пов'язував появу християнства в Україні-Руси не так із «охрещенням її князем
Володимиром», як із місіонерською діяльністю на наших землях апостола
Андрія. А оскільки він, як і брат його Петро, є первозванним, то цим самим
І.Огієнко певною мірою вирівнював значущість y християнському світі
Вітчизняного Православ'я, ставлячи його на один щабель з Римським
християнством.
36
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У своїх наукових розвідках вчений-богослов також аналізував інші
національні риси Української Православної Церкви. Насамперед він називає її
Церквою-Матір'ю, з якої вийшли Російська і Білоруська Церкви, чим спростовує
поширену теорію колисковості Київської Русі щодо трьох братніх народів,
єдинонаступництва з боку Московського Царства.
Віддавна Українська Церква, як і християнська загалом, відзначалась
соборноправністю. Відповідно до цього принципу, управління в Церкві, на
відміну, скажімо, від Російського Православ'я, де панує цезаропапізм,
здійснювалося незалежно від світських властей, і за активної участі світських
осіб з правом вирішального голосу. Собороправність в Українській Церкві
означала, що жодний з її ієрархів не правив самовладно, ніхто з духовенства не
приходив до громади непрошеним. Усі церковні посади були виборні. Ця
традиція - від парафіяльного священика до митрополита - зближувала Церкву з
народом, робила її демократичною інституцією, пов'язаною з життям людей.
Певна рівноправність церковних і світських елементів в Українській Церкві
створила унікальне явище — церковні братства, які в суспільному житті
виконували роль церковно-культурних і освітніх організацій.
Вивчаючи історію Української Церкви, зокрема її священства, Огієнко
вирізняє ще одну національну ознаку Українського православ'я: духовенство - як
вище, так і рядове - є національним. Такі славетні фігури, як митрополит
Київський Іларіон, Петро Могила та інші одержують в І.Огієнка оцінки
високоосвічених людей, що сприяли витворенню високої національної культури,
еволюції українського народу у свідому національну спільність. Ці носії
Українського Православ'я мали суттєвий вплив на Православні Церкви всього
слов'янського світу, зокрема Росії, Болгарії, та Сербії.
За сім століть свого самостійного існування — від 988 до 1686 року —
Українське Православ'я набуло чимало рис, які виокремлюють його серед інших
форм національного православ'я. Його догматична система, що формувалася
переважно в XVI — XVII століттях, викладена в Катехізисах 1595 і 1627 років
Степана та Лаврентія Зизаніїв, а також у катехізисі «Визнання віри» (1645 року)
Петра Могили. Її не можна ототожнювати із схемою Російського Православ'я,
яке вийшло з Українського, але має ряд своїх рис, які, зокрема, закріплені в «Катехізисі» митрополита Філарета Дроздова. Саме тому відродження Українського
Православ'я — це не просто зміна назви, що зробив Український екзархат
Російської Православної Церкви, що нині називається Українська Православна
Церква, не лише перехід на богослужіння національною мовою. Таке
відродження передбачає насамперед, як зазначає митрополит Іларіон,
«дерусифікацію» (цебто деоросіянення) Українського Православ'я, повернення
до ідеології того православ'я, яке сформувалося в Київській митрополії під час її
автономного існування під юрисдикцією Константинопольського Патріархату.
Праці І.Огієнка дають підставу для висновку, що рисами, які
характеризують саме Українське Православ'я, є демократизм, євангелістськість,
народністність, побутовість. Демократизм його виражався насамперед у
характерних для нього принципах соборноправності, обиральності всіх
церковних посадових осіб з участю в цьому з правом вирішального голосу
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мирян, у релігійній толерантності, визнанні духу, а не букви новозавітного
вчення. Принцип «служити народові — служити Богові» означав не лише
залучення до церковного життя світських осіб, а й звернення у богослужбовій і
видавничій практиці до народної мови, добродійництво, культурно-освітню
діяльність, участь Церкви у законотворчості тощо.
Євангелістськість, як риса Українського Православ'я, витворювалася
насамперед у прагненнях його духовників у всьому слідувати новозавітним
принципам, берегти чистоту віри, а не обряду. Вона виявилася, зокрема, у
спробах домогтися апостольського канонічного устрою Церкви, подолати той
цезаропапізм, тобто залежність від світських властей, який був закладений у
православ'я візантійством і утверджувався опісля Московською Церквою.
Митрополит Іларіон наголошує на вірності Українського Православ'я вихідному
християнству. Український народ, зауважував він, не схвалив таких грецьких рис
християнства, як підхід до Христа і Божої Матері як Царя і Цариці, як
уподібнення церковних чинів до імперських, обласних начальників з
надзвичайно пишними титулами і рабським їх вшануванням.
Чистоту християнства Українське Православ'я вбачало в чистоті основних
християнських догматів. Тому для нього неістотним було те, чи занурюють дитя
у воду під час хрещення, а чи ж обливають нею. Важливе саме розуміння догмату
хрещення. Чистота християнства, пише І.Огієнко, не в тому, скільки разів треба
відкривати і закривати царські ворота, а як розуміти саму св. Літургію.
Побутовість Українського Православ'я засвідчує близькість його обрядів
до повсякденних умов життя народу, збереження в ньому багатьох обрядовозвичаєвих елементів з народного побуту, зв'язок місяцеслова святих з
господарським життям селянина, наявність молитв про всяк випадок тощо.
Приділяючи значну увагу проповідницькій діяльності, Українське Православ'я
витворило свою систему щоденних проповідей.
Крім названих рис і характеристик національної Церкви, митрополит
Іларіон виділяє ще й такі, як своя канонічна територія, окремішність народу,
наявність віками вироблених специфічних етнічних ознак тощо. Але
найістотнішим для визначення національності, зокрема українськості, Церкви,
на думку митрополита, є мова релігійного життя. Вона — найкоротший і
найпрактичніший шлях людини до Бога. Особливо багато уваги богослов
приділив обстоюванню ідей вживання рідної мови в церковному житті
українства. «Рідна мова, — писав він, — то найголовніший наріжний камінь
існування народу як окремої нації: без окремої мови нема самобутнього
народу»(37). Вона є найважливішою основою його духовного і культурного
зростання. Без добре виробленої рідної мови немає всенародної свідомості, без
такої відомості немає нації, а без свідомості нації немає державності. Засобом
для держави у виконанні рідномовних функцій виступають школа, преса, радіо,
кіно, інтелігенція, а також Церква.
Відправа богослужінь живою мовою свого народу є не лише неодмінним
чинником збереження його як окремої, самостійної нації, а й гарантом «тієї
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духовної користи, що є його метою«. «Народ, який в Церкві не чує своєї рідної
мови, звичайно, не шанує і не береже її, як скарбу найдорожчого»(38).
З часу свого виникнення християнська Церква була наймогутнішою
твердинею рідної мови, розглядаючи її як «родючий грунт віри», «шлях до Бога».
З утвердженням християнства як державної релігії Римської імперії мова
останньої — латинська — стала богослужбовою на підпорядкованих Римові
територіях різних народів. Це призвело до відокремлення церковного життя від
світського, втрати Церквою відповідальності за мовне винародовлення етносу.
Але «народ, що не слухає Служби Божі на рідній йому мові, — зазначає
І.Огієнко,-подібний до в'язня,що любується світом Божим через в'язничі
грати»(39).
Утвердження рідної мови віруючих в літургійному житті усуває цю
відокремленість. Рідномовне богослужіння — це надійний шлях до душі вірних,
гарант орієнтації їх на добро, формування у них відданості батьківській вірі, а
відтак упередження і відвернення можливої зради останньої.
Виходячи з того, що без Церкви не можна створити свідому українську
націю, І.Огієнко розробив цілу програму діяльності духовенства в рідномовному
житті. Кожний священик повинен не лише добре знати літературну мову й
вимову народу, якому служить, а й пильно дбати про кращий стан рідної мови
своїх вірних як головної основи їхньої національної культури й міцної твердині
для віри, бо ж, за митрополитом, «рідна мова — шлях до Бога».
І.Огієнко вважав «непрощенним гріхом» вживання священиком
Української Церкви чужої мови в його родинному житті або в розмовах з
вірними. «Коли ж він не знає мови своїх вірних, то не дасть їм духовної користі,
а самій Церкві - пошкодить». Більше того, на думку вченого-богослова,
священик має відповідати за мовне винародовлення своєї пастви, не допускати
його всіма можливими і доступними йому силами.
Митрополит Іларіон прагне всіляко обгрунтувати думку, що - як за
Христовими заповідями, так і за церковними канонами - не існує якихось
перешкод щодо вживання Українською Церквою рідної мови в літургійному
житті. Розкриваючи джерела Українського Православ'я, він пояснював успіх
його поширення тим, що християнство прийшло на Україну-Русь зрозумілою
слов'янською мовою. Переклад Святого Письма і богослужбових книг,
здійснений Кирилом і Мефодієм, митрополит назвав працею нечувано сміливою.
Адже довелося перекладати з незвичайно тонко вихованої грецької мови на мову
просту, грубу, «базарну» чи «варварську». Діяльність солунських братів
І.Огієнко визнав надзвичайно корисною для слов'ян, зокрема українців. Завдяки
їй вони дістали можливість зрозуміти суть вчення Христа.
Право народам славити Бога і чути про нього їхньою рідною мовою (проти
чого виступали пилатники, обстоюючи ідею, що хвалити Бога можна лише
єврейською, грецькою та латинською мовами) дає Святе Письмо. Митрополит
Іларіон неодноразово цитує такі думки із Послання апостола Павла до коритян:
38
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«Як багато, наприклад, різних мов є на світі — і жодна з них не без значення! Бо
коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду! Але в
церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять
тисяч слів чужою мовою!» (10: 10-19).
І.Огієнко дослідив, як з часом жива, проста, невироблена, навіть на той час,
«варварська», «базарна» слов'янська мова внаслідок її сакралізації стала
благословенною, богослужбовою не з ласки православних патріархів, а
Римського Папи Андріана (868 року). Але освячена церковно-слов'янська мова
призвела до усунення з літургічного життя у слов'янському світі національних
мов. Богослужіння рідною мовою почали розглядати як неканонічне, таке, що
усуває відмінність мирського і церковного. «Ця чужа мова, — зауважує
митрополит Іларіон, — заступила дорогу своїй місцевій живій мові».
Поступово церковно-слов'янська мова одержує в Україні свою власну
вимову. Кирило-мефодіївські літери пристосовуються до місцевих умов і потреб,
по-українському ставиться також наголос у словах. Наближення церковнослов'янського правопису до живої народної вимови не лише сприяло
формуванню національної самосвідомості, а й робило зміст церковної служби
зрозумілим (40).
Але процес цей зупинили укази Петра І 1620 року. По всьому
православному світу поширилася релігійна література, написана архаїчною
російською мовою з невеликими домішками церковно-слов'янської. Київський
правопис зникає. На території Російської імперії з’являються однакові церковні
видання з єдиною церковною вимовою — московською, з одним правописом —
синодальним. Слушною тут є думка І.Огієнка, що сучасна церковно-слов'янська
мова — це не старослов'янська, не мова Кирила і Мефодія, а ново-церковнослов'янська; а коли вона є з російською вимовою, то це староросійська мова.
Митрополит Іларіон підходив завжди зважено й обгрунтовано до
розв'язання мовних питань церковного життя. Згадаємо з цієї нагоди ухвалу
Холмсько-Підляського єпархіального Собору від 23 жовтня 1941 року, яка чітко
диференціювала вживання мови за різних обставин. Зокрема, в ній зазначалося,
що богослужбовою мовою Української Церкви є мова староукраїнська, «цебто
мова т. зв. церковно-слов'янська з сучасною українською фонетичною вимовою
її. Якщо того хоче більшість парафіян, то благословляється відправлення
богослужби в їх церкві живою українською мовою. Російська вимова церковнослов'янських текстів, як чужа на нашому етнічному грунті і засіб денаціоналізації
по українських церквах, не допускається. Мовою проповідництва в Українській
Церкві є жива українська мова».
На думку митрополита, відправа богослужінь живою мовою свого народу
є не лише неодмінним чинником збереження його як окремої самостійної нації,
а й гарантом «тієї духовної користі, що є його метою».
Митрополит Іларіон покладав великі надії у здійсненні християнського
екуменізму на Українську Православну Церкву. Він вважав, що так само як
апостол Андрій покликав до Христа свого брата Петра, так свого часу
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Православна Андріївська Церква покличе до себе Церкву Петра, і тоді Церква
Христова стане єдиною і саме тоді на землі буде справді єдине стадо і єдиний
пастир.
Спілкуючись з А.Шептицьким, І.Огієнко бачив те, що об'єднує обидві
історичні Церкви України, а не лише ті кілька догматів, до того ж не основних,
які богослови тлумачать по-різному. Тому він закликав своїх вірних не нападати
на уніатів, вести з «ними лагідне співжиття. Бо це ж наші брати»(41).
Для професора І.Огієнка пріоритет національної ідеї очевидний.
Державність української нації забезпечить, з його погляду, і релігійну єдність, і
міжцерковний мир, а це, в свою чергу, матиме вирішальне значення у зміцненні
єдності українського народу.
Успіх національного відродження, як засвідчує реальність сьогодення,
можливий лише за умов залучення до цього процесу всіх суспільних сил попри
їх соціальну, віросповідну, світоглядну належність. Але він забезпечується
пріоритетом національної ідеї і вимагає, як це довів своїм життям і теоретичною
спадщиною митрополит Іларіон (Огієнко), сходження кожного до її рівня.
1.5 в Бути Огієнківцем - це служити Україні
Вивчаючи і пропагуючи в Україні знеславлену за радянщини Огієнківську
спадщину, я йшов фактично 20 років до дня визнання мене лауреатом премії
Великого Українця. Вдячний долі, що одержую цю Премію в стінах
Житомирського університету, який в 1976-1980 роках приютив мене після втечі
з Чернівців, унеможлививши в такий спосіб вислання до Сибіру за мої українонаціональні погляди.
Ще в 1992 році, прагнучи оприсутнити митрополита Іларіона (Огієнка) в
українському науковому і церковному просторі, ми в Інституті філософії
Академії Наук України організували Перші Огієнківські наукові читання.
Власне, це був перший академічний захід в нашій країні, присвячений творчій,
громадській і церковній діяльності Івана Огієнка. У 1993 році у співавторстві із
М.Кирюшко і Л.Филипович видрукували у Львові книгу «Митрополит Іларіон
(Огієнко)». Потім в різні роки я мав видрук ще 10 статей з проблем, присвячених
богословсько-релігієзнавчому спадку мислителя. Організував написання
пошуківцями в Інституті філософії трьох кандидатських дисертацій на
огієнківську тематику. В 1994 році в Києві разом із Церквою Київського
Патріархату провели вже Другі Огієнківські читання. В ці роки я виступив
упорядником і редактором трьох наукових збірок, присвячених творчому
доробку мислителя. Третя з них під назвою «Іван Огієнко (митрополит Іларіон)
– патріот, вчений, богослов» вийшла в січні цього року на завершення
відзначення 130-річчя Великого Українця. Не обійшлося і без курйозів:
Міністерство культури, якому виділили кошти (нібито 80 тисяч) на відзначення
Огієнківського
ювілею,
злякалося
нашої
українозвеличувальної
і
антимосковськоправославної конференції і відмовило нам у фінансуванні вже
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видрукуваного наукового збірника. На підтримку нам тут прийшла «Просвіта«:
конференція відбулася, маємо добротну працю з доповідями її учасників.
Іван Огієнко – масштабна постать на тлі української історії ХХ століття.
Його покликанням завжди був науковий пошук. Про це говорить хоч би видрук
ним більше тисячі різнотемних і різноформатних праць, а насамперед - переклад
ним Біблії українською мовою. Енциклопедичність знань І.Огієнка з
гуманітарних наук дала йому можливість написати вагомі твори з історії
України, історії християнства і Української Церкви, праці з української мови,
проблем граматики і стислістики, низку значимих підручників, посібників і
методичних розробок для шкіл, університетів, богословських навчальних
закладів і просто самоосвіти.
На думку Огієнка, Христова Церква від часу своєї появи була
національною, такою якою заповідав їй бути сам Ісус Христос. Причину
сприйняття різними народами християнської віри по-своєму вчений-богослов
вбачав у тому, що кожний з них «мав свою власну віру ще до християнгства і,
звичайно, міцно тримався її». Тому, зауважує Огієнко, «ми ніколи не зрозуміємо
правдиво духовного розвою й історії нашої церкви, коли не знатимемо духовного
стану нашого народу ще до християнства».
Іван Огієнко обгрунтував феномен національної Церкви, а також
можливість і, більше того, необхідність використання в обрядовому вжитку в
Українських Церквах саме рідної мови. Він вважав «непрощенним гріхом»
вживання священиком Української Церкви чужої мови. «Коли він не знає мови
своїх вірних, то не дасть їм духовної користі, а самій церкві – лише пошкодить»,
- наголошував владика.
Саме на основі праць Огієнка я зрозумів, що діюча нині в Україні
Православна Церква Московської юрисдикції у всіх виявах своєї
функціональності не є власне українською, хоч і носить прикметник Українська
у своїй назві. Інші ж Православні Церкви України, хоч вони і заявляють про свою
українськість, використовують українську мову в богослужінні, також не
пройшли той процес розмосковлення, позбавлення рис російської
православності, що зрештою також не робить їх власне українськими.
Із праць митрополита Іларіона ми дізнаємося про специфіку саме
Українського Православ’я. Йому, на його обгрунтовану думку, притаманні такі
риси, як софійність, євангелістськість, соборноправність, демократизм,
народність, побутовість і відкритість.
Національні риси Української Православної Церкви виявляються, за
Огієнком, і в тому, що вона активно включається в процеси формування свідомої
української нації, вчить вірних любити свій народ, його звичаї, віру, закликає
берегти рідну мову, пісню, формує «найчистіший національний тип українця».
Прийняття православ’я Україною-Руссю митрополит Іларіон розглядав як
органічний акт саморозвитку українства, бо ж при цьому не відбувався якийсь
злам «національної духовної вдачі народу. А навпаки – сталося її збагачення,
піднесення на незмірно вищий рівень морально-релігійної свідомості».
Приймаючи християнство, країна робила це не механічно: Україна
християнізувалася, а християнська Церква з її характером, прийнятим від
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Візантії, українізувалася. Утворилося таке історичне культурно-духовне явище,
яке ми називаємо Українське Православ’я.
Я б виокремив тут ті вісім уроків, які Іван Огієнко вважав необхідним
здійснити для відродження Українського Православ’я. Ними є: 1) наявність у
Церкви автокефального статусу; 2) не шлях українізаціі, а насамперед
розмосковлення Церкви; 3) наявність у Церкви українсько зорієнтованого і
патріотично вихованого кліру; 4) наявність національної самосвідомості у
мирян; 5) слугування рідною мовою як родючим грунтом української віри,
відповідальність Церкви за мовне винародовлення вірян; 6) наявність
українського мартирологу; 7) український зміст проповідей; 8) єднання через
практичну дію на українській ниві кліру і мирян, українських церков.
Спілкуючись з Андреєм Шептицьким, митрополит Іларіон бачив те, що
єднає українські Церкви – православну і греко-католицьку, а не лише ті кілька
догматів (та й то не основних), які богослови цих церков витлумачують порізному. Тому він закликав своїх вірних не нападати на уніатів, а вести з ними
«лагідне співжиття: бо ж це брати наші».
З біллю в серці відзначу, що уроки митрополита Іларіона не сприйняли не
тільки діючі в Україні Православні Церкви, а й ним керована до останнього дня
життя Українська Греко-Православна Церква Канади. Вона, як і ті «тушки» з
українського парламенту, коли вже були незалежні в Україні свої Православні
Церкви,
з
сумнівних
мотивів
раптом
пішла
під
юрисдикцію
Константинопольського Патріаріхату. Вона із промосковського засліплення
навіть відмовила у зустрічі Патріарху УПЦ КП Філарету, коли він нещодавно
був у Канаді.
Але, згадавши тут про «тушок» парламентських і церковних, я хотів би
закликати українців, як те робив Огієнко, закликати особливо українську молодь,
не ставати «тушками» в своєму повсякденному житті на наших теренах. Бо ж
тушками-запроданцями є кожний, хто голосує за неукраїнські партії, хто в той
чи інший спосіб солідаризується з нині діючою в країні неукраїнською владою
різних рівнів, хто підспівування північному сусіду-колонізатору не розглядає як
зраду. А таких у нас в Україні немало, навіть на рідних Огієнкові житомирських
теренах, про що свідчать організовувані її адміністрацією масові фактично
антиєвропейські, промосковські заходи.
Професор Микола Тимошик нещодавно видрукував збірку праць
митрополита Іларіона під його ж заголовком-закликом «Рятуймо Україну!».
Двадцять років живемо ми в незалежній Україні, а цей Огієнківський заклик
тепер звучить ще актуальніше, бо ж загроза незалежності України нині в десятки
разів більша, ніж навіть 10 років тому. Тут я хочу процитувати тут самого
мислителя: «І ясно всім, що Україна –міцна, нова велика сила, // Що ця замерлая
руїна в собі крицеву міць носила. // Бо Україна спочивала, немов рілля на яр
зимою, // Тепер же враз, на страх шакала, скінчила з лютою тюрмою. //
Найбільше щастя для людини – служити рідному народу, // Про нього дбати
щохвилини й життя зложити за свободу!». Владика закликав: «Завжди будьмо
українцями!». І ось коли навіть один із лауреатів його премії запитує у мене під
час обіду після одержання дипломів лауреатів: «Кажуть, що Огієнко був
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зрадником?», то я, у відповідь, запитав: «А кого він зрадив?». Те, що він німця,
який зайшов до нього в церкву, зустрів квітами, не є зрадою, а вдячністю. Бо ж
Радянська влада, московсько-комуністична імперія, яку він, на думку цієї
лауреатки, нібито зрадив, заборонила ще до війни діяльність Української
Автокефальної Православної Церкви, до якої належав Огієнко, а її весь
єпископат завезла десь в «Сибирь далекую» так, що й могили владик, зокрема
глави Церкви митрополита Василя Липківського, нині не знайдеш. Німці ж дали
дозвіл на легальне існування Автокефальної Церкви, діяльність її єпископату. То
ж чи є подяка зрадою? Не думаю. Московський фашизм був більш підступним,
ніж німецький. Він винищив всю українські еліту, інтелігенцію поставив собі на
службу, наступально фактично винищив українство. То ж що митрополит
Іларіон мав не йти в еміграцію і очікувати, коли його заберуть для знищення.
Зрада Московії – це не зрада українства, а служіння йому.
Україну слід боронити від улесливих її друзів, які очікують час, щоб, як
писав Тарас, запустити тобі «пазурі в печінку». І тут приходять на пам’ять слова
із одного з віршів Бориса Олійника:
…«Президент, за протоком, гречно відказав: «А приглушіть баси,
Бо ж не я, а ви здали за гречку злодіям в законі голоси!«.
Ну, то що ж відповіси, народе, на такий від Президента спіч?«.
Думай, думай… А поки з нагоди я тобі відважу меживіч:
«Якщо ти встонадцяте у яму сам себе загнав без сторожів,
То, можливо, трясця його мамі, ти на інше вже й не заслужив?
Окрім того, щоб наймитувати в крамарів, як споконвіку звик,
То й сиди тепер нишком у хаті, зав’язавши у шнурок язик.
Та коли запрагнеш стать Народом, а не козачком у крамарука,
Доведеться у Яру Холоднім кликати на круг Залізняка.
Та не жди, що за нас на палі діти в Крутах голови складуть,
Не хитруй: вони вже на вокзалі. Уставай… та й вила ж не забудь!».
Іван Огієнко дав зразок того, як любити Україну, боронити її і не
зраджувати. То ж маю велику честь носити Премію Його Імені, жити за Ним.
1.6 ПАТРІАРХ ВОЛОДИМИР (РОМАНЮК) В КОНТЕКСТІ
ПРАВОСЛАВНО-ВІДРОДЖУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ
Митрополит Володимир Романюк (1925-1995) був обраний соборно
главою Української Православної Церкви Київського Патріархату в жовтні 1993
року після смерті першого патріарха цієї Церкви Мстислава. В особистій бесіді
з автором статті, як ми казали - за спиною Тараса в Шевченківському парку
Києва перед цими виборами, владика, будучи надто скромним і не кар’єристом,
визнав свою непідготовленість до цієї посади, бо ж мав лише заочну семінарійну
освіту, декількарічну службу рядовим священиком в західноукраїнських
парафіях і в закордонні, недовгорічну - єпархом декількох єпархій УАПЦ.
Народився Василь Романюк в прикарпатському селі Хімчин, що на
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гуцульській Косівщині. Тут закінчив школу. Із спогадами і закоханістю у свій
рідний прикарпатський край він пішов у складні роки свого подальшого життя.
В Хімчині нині є музей патріарха.
За польськими колонізаторами на Покуття прийшли московські. За
підпільну участь в боротьбі за незалежність України Василь Романюк відбув
дев'ятнадцять років гулагівського ув'язнення. Після цього йому прийшлося нести
пастирське служіння в різних парафіях Івано-Франківщини і Канади. У 1990 році
відбулося висвячення отця на єпископа Української Автокефальної
Православної Церкви, пізніше, дещо прискорено, на архієпископа і митрополита.
В цих духовних статусах він був керуючим декількома єпархіями Української
Автокефальної Православної Церкви в Україні.
Протягом двох десятків років отець Василь, а потім, після архієрейської
висвяти – вже владика Володимир брав активну участь у розвитку в Україні руху
за автокефалію, викривав імперську політику Московського Православ’я,
обстоював ідею трьох духовних центрів християнства – Риму, Константинополя
і Києва, останньому з яких, на його думку, волею Божою судилося єдиному
зберегти істини й дух православного християнства, об’єднати весь православний
Схід, відродити первісне християнське благоденство. У своєму християнському
світобаченні і діянні Патріарх Володимир був Києвоцентристом.
За безпосередньої участі владики Володимира було засновано об’єднання
в ім’я Бога і нації. Небесним покровителем спільноти проголошувався перший
Київський митрополит Іларіона. Чин святого Іларіона був нечисельним: він
постав як корпорація ортодоксальної україноцентричної інтелігенції. Відповідно
до бачень митрополита Київського Іларіона Чин мав на меті всебічне духовноморальне виховання, богословський і гуманітарний вишкіл молоді із середовища
української інтелігенції, підготовку її до здійснення організаційного сприяння
всебічним миротворчим зусиллям власне Українського Православ’я. Виховання
це здійснюється на базі українського фундаменталізму і традиційних шляхетних
засад лицарства. Чин ставив за мету у своїй діяльності утвердження в Україні
релігійної свідомості і Єдиної Помісної православної і апостольської Церкви на
засадах повної територіальної автокефалії, відновлення й впровадження
всебічного творчого впливу Української Церкви у всіх сферах вияву
українського духу. Чин святого Іларіона припинив свою діяльність після смерті
патріарха Володимира. Він відіграв значиму роль у постанні парафій Київського
Патріархату. То ж «знищення його» є незрозумілим.
Релігієзнавці України мали низку зустрічей із владикою Володимиром
(Романюком) ще до його патріаршества, запрошували його на зустрічі із
студентами, до участі в роботі низки конференцій. Він був безвідмовний.
Шкодуємо, що не записували виступи єпископа, а відтак він залишив після себе
мало письмових праць-видруків. Відзначу лише те, що Володимир був
безвідмовний в цій формі служіння Україні на противагу керуючому справами
УАПЦ митрополиту Антонію (Масендичу), який із-за своєї малоосвіченості
боявся аудиторії. То була спекулятивна постать в УАПЦ. Він не заперечив (і дяка
йому за це) правомірність проведення об’єднавчого собору УПЦ, керованої
митрополитом Філаретом, і УАПЦ, глава якої митрополит Мстислав тоді
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знаходився в США, бо ж водночас очолював і Українську Православну Церкву
США. Після смерті патріарха Мстислава митрополит Антоній із-за необрання
його Патріархом УПЦ Київського Патріархату перекинувся до Церкви
Московського Патріархату, яка не зважила на архієрейське висвячення його в т.
зв. неканонічній Церкві (а це – УАПЦ) направила його без пересвячення аж до
єпархії далекого Алтаю. Довго він там не прожив. Як кажуть: Бог палкою не б’є!.
Під час патріаршества Володимира (Романюка) помітно просунувся
процес українізації УПЦ Київського Патріархату. Православ'я Патріарх
розглядав як одну із форм, через яку можна вибудувати незалежну Україну. В
цьому процесі владика відводив особливу роль україномовним богослужінням,
збереженню українських обрядових традицій.
Коли патріарх Володимир дізнався про те, що в наявному календарі свят,
яким керується очолювана ним Церква, зокрема є свято на честь Казанської
Божої Матері, якою нібито було благословено загарбання Московією волжськотатарської Казані – їхньої столиці, дізнався що в календарі десятки свят на честь
російських царів і військовоначальників, то попросив наше Відділення
релігієзнавства ІФ НАНУ дати перелік їх з метою вибраковки і заміни їх на честь
українських історичних подій. Шкодуємо, що до цього не вдався наступник
Володимира патріарх Філарект. Керована ним УПЦ КП продовжує служити,
відзначаючи ці свята, Московії.
Відзначимо, що в Патріарха Володимира не склалися доброзичливі
відносини із його заступником митрополитом Філаретом, який, як заступник
патріарха, сподівався після смерті Мстислава посісти цю посаду. Але в Церкві не
забули минулі гоніння на неї Філарета, а в бутність його главою УПЦ - на УАПЦ,
несприйняття ним права українців на свою незалежну від Москви православну
Церкву. Філарет раніше сподівався як патріарший місцеблюститель Московської
Православної Церкви посісти посаду її повного глави. Тому й поки був у Москві
не мав наміру відпускати Українську Церкву в Автокефалію.
Після обрання Володимира (Романюка) патріархом він поселив в офісі
УПЦ КП по вулиці Пушкінській главу Церкви на непрестижному третьому
поверсі замість того, щоб, як заступнику Патріарха, самому туди перебратися,
часто став перебирати на себе ті функції, які значилися за патріархом. Всілякі
прийоми патріарху приходилося проводити у невеличкій кімнатці на верхотурі.
У цьому всьому Філарету всіляко сприяла стара його обслуга. Матушка Варвара
при приїзді його килимками східці встеляла, а не при приїзді патріарха. Відтак
дещо загадковою постає й смерть Володимира в одинокості на лавочці в
ботанічному саду за червоним корпусом університету ім. Тараса Шевченка.
Похорони патріарха Володимира перетворилися на фактор єднання
демократичних сил України і пройшли в гострому протистоянні із ставленням до
них президентської влади Леоніда Кучми. Якщо Церква Київського Патріархату
мала намір поховати прах свого Предстоятеля на території Святої Софії, то влада
наказала виділити йому для поховання кладовище Видубецького монастиря
(навіть яму там викопали). Зіткнення української громадськості, яка
супроводжувала поховальну процесію від Володимирського собору до Святої
Софії, із міліцейськими, які противилися похоронам патріарха на території
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заповідника, завершилося, як відомо, тим, що тіло Володимира знайшло спокій
в нашвидку викопаній, до заходу Сонця згідно традиції, могилі біля стін
Софійської дзвіниці.
Нині, хоч для цього є і умови, і підстави, поховання, що біля входу до
Софії, часто попадає на терени різних звеселяючих заходів, закривається від них
щитами. При зустрічі 2017 року й про це забули. Практично на могилі
Святійшого організували масові веселощі, танцюльки, чаювання і оргії п’яниць.
Але це ж глум над Святійшим! Його, як це здійснили греко-католики із
вознесенням своїх новомучеників у блаженні, за відданість Україні і її
Українській Церкві, за майже 20-літні мучіння в гулагівських санаторіях також
варто так вшанувати. А тут – закопали і забули, забули навіть вшановувати у
значимі дати життя Патріарха. Чомусь не вирішується питання перенесення
праху в поховання все ж на території Софії. Там можна було б утворити
спеціальний меморіал для поховань владик вищого статусу Українських Церков.
Варто було б і на державному рівні вирішити питання вшанування
Патріарха! Для Церкви він не існує, бо ж говорячи про постання Церкви
Київського Патріархату всіляко обходять як історичний факт проведення
Об’єднавчого Собору УПЦ і УАПЦ 1993 року й утворення Церкви Київського
Патріархату, роки патріаршества Мстислава (Скрипника) і Володимира
(Романюка). Проводиться пряма лінія між Соборами УПЦ, які просили
Автокефалію в Москви, і Собором, який обрав владику Філарета Патріархом
УПЦ КП. А між тим саме митрополит УАПЦ Володимир був одним із
промоторів утворення і формування УПЦ Київського Патріархату. Повторюся Греко-Католицька Церква своїх подвижників-борців за її буття, які віддавали
своє здоров’я, а то й життя за християнську віру, возвела у блаженні. Київський
Патріархат і його Предстоятель виявляє зневагу до людини, якій мав би
завдячувати своїм буттям. Пригадую,коли ми прийшли до Філарета з
пропозицією проведення об’єднавчого собору залишків УПЦ, вірних йому, і
УАПЦ, то останню при цих перемовинах представляв саме владика Володимир.
Чомусь при згадці цього епізоду (а то й свідомому забуттю його) Філарет виявляє
безпам’ятство. У нього історія Українського Православ’я існує лише там, де він
наявний.
Патріарх Володимир (Романюк) є одним із тих, хто за Україну і її
Українську Церкву роками здоров’я гробили, в той час коли Філарет в роїкоші і
зневазі до всього українського в церковному житті, як Блаженний,
блаженствував в очікуванн смерті Патріарха Московського і посідання вакансії.
Відтак УПЦ КП не доросла до вшанування тих, хто мужньо стояв у її
витоків. Пригадую активістів цього процесу тодішнього настоятеля Покровської
Церкви на Київському Подолі отця Володимира Черпака, трьох братів Швеців,
отця Бориса із Володимирського храму Києва, ректора духовної семінарії і
академії Данила Чоколюка.
Та й держава мала б не забувати тих, хто за незалежність України не
шкодував ні здоров’я, ні навіть життя. Співаючи Гімн України, прикладають
руку до серця при співі слів «душу й тіло ми положим за нашу свободу», а
здобувши її, схопивши владу, забувають про тих, хто її здобував.
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Майдану нібито не було. Живемо гірше, як за Януковича. То ж очікуємо на
Третій, завершальний, не проолігархічний. З наслідками, на які сподівався
владика Володимир Романюк.
1.7 ПАТРІАРХ КИРИЛО – ДУХОВНИЙ ОКОРМЛЮВАЧ
МОСКОВСЬКИХ ЗАЗІХАНЬ НА УКРАЇНУ
Ця стаття написана до того, як Кирило став повноцінним Московським
Патіархом. Я не став її доопрацьовувати. Прочитавши її, можна переконатися
в тому, наскільки ми, українські релігієзнавці, є прогностичними. Про
нинішнього Кирила як Гебельса Путіна треба писати окремо. Його концепція
«русского мира« - духовна основа московської агресії, а відтак УПЦ МП своєю
діяльністю в Україні на її основі постає ворогом українства.
Без якихось особливих сенсацій в Москві Патріархом Російської
Православної Церкви обрали в 2008 році митрополита Смоленського і
Калінінградського Кирила. Із 702 делегатів Помісного Собору за нього свої
голоси віддало 508, як вважають, і вся українська делегація, що становила десь
27% голосувальників. Сприяло приходу до влади в Церкві цього, як в Москві
його називають, «церковного тютюново-горілчаного мільярдера» набутий
авторитет як другої особи РПЦ, підтримка російської влади і протиріччя в таборі
опонентів. За дні патріаршого місцеблюстительства Кирило встиг пропіарити
себе в різних формах і в різних кінцях Московської Церкви, скористатися для
цього теле- і радіоефіром. Виборча кампанія була проведена за всіма правилами
сучасних технологій.
Претензія Кирила на патріарший кукіль викликала в Росії активний
протест з боку консерваторів і фундаменталістів. Була величезна хвиля
компромату в світській пресі, на сайтах Інтернету. Тут Кирилу пригадали й
тютюнові та алкогольні оборудки, схильність до комерційної діяльності на
шкоду інтересам Церкви, і співпрацю із КДБ під ім’ям «Михайлов». Правда,
останнє імпонувало світській російській владі, яка сама із тієї ж когорти. Кирила
звинувачували навіть в організації замаху на колишнього главу РАО ЄЕС Росії
Анатолія Чубайса. Щоб пригальмувати виступи московських православних
консерваторів проти свого патріаршества, митрополит Кирило навіть навідався
у їх центр – Стрітенський монастир, де заявив про свою згоду із вченням
новомученика Іларіона (Троїцького): «Коли в богослов’я почали проникати
ліберальні ідеї, коли почали слідом за деякими богословами стверджувати, що
немає різниці між конфесіями, то святитель Іларіон наголосив, що є лише одна
Церква – свята апостольська, яка наразі виявляє себе в Православній Церкві».
Відчуваючи велику ймовірність проходження в Патріархи Кирила, його
противники активно обстоювало форму голосування за жребієм. Проте їх
пропозиція не була почута.
Позиція Кирила в Церкві ще в роки патріаршества Олексія ІІ зазнавала
критики з боку не тільки вірянського руху, а й декого з ієрархів РПЦ. Про
наявність такої опозиції в Церкві свідчать ті 194 голоси «проти», а це десь 28%
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делегатів Собору. Біля храму Христа Спасителя послідовники відлученого від
Церкви чукотського єпископа Діоміда влаштували демонстрацію протесту проти
обрання цього відлученого від РПЦ Діомідом митрополита, прагнули прорватися
до храму через кордон міліції, називаючи останніх «нерусскімі». Твердять, що
вони приїхали до Москви спеціальним автобусом з України. І це може бути
правдою, бо ж Діомід має в Україні своїх послідовників, зокрема в особі
відправленного за штат єпископа УПЦ МП Іполита і православних братств цієї
ж Церкви.
Кирило чистої води російський націоналіст і водночас шовініст, хоч сам є
мордвином. В одному із своїх інтерв’ю він прямо заявив: «Главное, я гражданини
России. И всё. Что происходит в стране, мне не безразлично». Останнім часом
він часто говорить про Москву як «Третій Рим», про єдиний простір історичної
Русі, про триєдину святу Русь та ін. Свою підтримку Кирилу висловили
Медведєв і Путін тим, що, приїхавши на поминальну службу на сороковий день
від смерті Олексія ІІ до Богоявленського собору, вони потім провели тут тривалу
розмову з Патріаршим Місцеблюстителем без свідків. Свою підтримку Кирилу
висловила також партія «Единая Россия», для якої православ’я може стати
єдиною ідеологією. Проте Кирило, на відміну від свого суперника на
патріаршество митрополита Климента, до обрання його на місцеблюстительство
все ж тримався дещо осторонь влади, подеколи вдавався у виявах міжнародних
зв’язків Церкви до таких дій, які їй не зовсім були зрозумілі, зокрема зближення
із Ватиканом. Газетні оглядачі наголошують на тому, що Кирило буде зрештою
налаштованим зберегти певну дистанцію від влади, ставши Патріархом, не дасть
перетворити РПЦ в сервільний придаток до держапарату, своєрідне «відомство
православного віросповідання».
Роки патріаршества засвідчать, чи Кирило є дійсно лібералом і
реформатором, яким він прагнув видавати себе донедавна, а чи ж це був ним
продуманий шлях до куколя. Його основний суперник на посаду митрополит
Климент орієнтувався більше на консервативність й очікував масової підтримки
за це від простих вірян і священиків РПЦ під час Помісного Собору. Певно
рахуючись з настроями в Церкві і небажаючи плодити внутрішню опозицію, а то
й з тактичних міркувань, Кирило заявив, що «ніяких реформ і зближення з
католиками у нього не буде», що діалог з мусульманами ускладнюється із-за
нестиковки «етичних цінностей» двох релігій, що зарубіжне місіонерство – це
прагнення «зруйнувати православну віру» і йому всіляко треба протистояти.
Кирило також наголосив на тому, що «чомусь нікого з наших критиків не турбує
той факт, що українські католики, в тому числі й уніати, знаходяться в духовноканонічному підпорядкуванні у Папи Римського, місцем перебування якого, як
відомо, є держава Ватикан, що розміщена на території Риму. Політики України
мають жагуче бажання підпорядкувати решту своїх православних громадян ще
одній закордонній церковній структурі, яка знаходиться на околиці Стамбула».
Всю свою діяльність щодо УГКЦ Кирило певно спрямує на ізоляцію цієї Церкви
Галичиною. В цьому йому активно буде допомагати його права рука у Відділі
зовнішніх відносин РПЦ отець Всеволод Чаплін, який свого часу жив і вчився у
Львові. Скоріше його батьки були тут задіяні при силовому насадженні
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радянської влади. Автору статті не один раз приходилося конфронтувати з цим
отцем не тільки на конференціях в Москві, а й в США, де ми були разом протягом
десь 20 днів.
Як засвідчують московські оглядачі, для Кирила проблемою будуть не
лише відносини з католиками, протестантами чи мусульманами, а й відносини із
іншими православними Церквами. Той факт, що на його інтронізацію приїхали
лише глави трьох (і то дрібних – Чехо-Словацької, Фінляндської та Албанської)
із п’ятнадцяти т.зв. православних автокефалій, вже багато про що говорить.
Кирилу прийдеться зіткнутися із Вселенською Патріархією у її прагненнях
(подібно Естонії) якось проникнути на терени колишнього Союзу. Кирило є
послідовним противником першості Вселенського Патріарха Варфоломія І. Він
активно буде працювати на витіснення його із українських справ. Недружніми
будуть відносини у нього і з Румунським Патріарахатом, який налаштований
відтяти від так званої «канонічної території» РПЦ Молдавію і Бессарабію.
Що стосуються православної ситуації в Україні, то ще до свого нового
статусу Кирило виявив себе як найзапекліший ворог Української Автокефалії.
Це саме він зірвав надання канонічної автокефалії Українському Православ’ю
Вселенським Патріархом під час відзначення 1020-річчя хрещення Київської
Русі. Тепер в УПЦ МП він має свого вірного посланця - архімандрита Кирила,
який в Москві у Відділі зовнішніх церковних зв’язків пропрацював з тоді ще
митрополитом Кирилом десь 6 років, а потім був направлений до Києва в
Московсько-Православну Церкву, де очолив аналогічну церковну службу. В
Україні кажуть: яблуко від яблуні...То ж та ситуація, яка є нині в українському
Православ’ї значною мірою є наслідком діяльності саме українофобськи
налаштованого митрополита Кирила. То ж почекаємо на те, куди тепер буде
зорієнтовувати зовнішній курс Московсько-Православної Церкви України цей
гундяєвський повпред. Він уже прагне у своїх інтерв’ю подати Гундяєва ледь не
як можливого захисника України перед російською владою.
А між тим Кирило буде працювати на звуження наданої самостійності в
управлінні Київської Митрополії у складі РПЦ і співпрацюватиме в цьому з будьякими відцентровими рухами в УПЦ МП. А вони тут – фактично весь єпископат.
Можливе навіть буде прагнення Патріарха ізолювати проавтокефальні
православні сили України в УПЦ МП через відновлення Галицької митрополії, а
то й відзнайдення аргументів для формування в Україні ще якихось
митрополічих об’єднань, зокрема Новоросійського чи Кримського. Опертися в
архієпископському загалі УПЦ МП в намірах утримати Українську Церкву в
Московській гнуздечці Кирилу є на кого. Тут, як відзначає преса, зріє внутрішній
заколот проти митрополита Володимира (Сабодана), ініційований зокрема
такими владиками- росіянами як Агафангел (Одеса) та Іоанафан (Тульчин). В
додачу вони знаходять підтримку з боку щедро фінансованих скоріше ззовні
антиукраїнських московсько-православних братств, які, не маючи
благословення Предстоятеля УПЦ МП, все одно швендяють по Україні з
портретами-іконами російського імператора Миколи ІІ, засвідчуючи гаслами
типу «Православие. Самодержавие. Народность» свою орієнтацію на знищення
української державної незалежності, повернення до якоїсь Святої Русі.
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Якщо в роки Патріарха Олексія ІІ в Росії відбудовувалися старі й
будувалися нові храми, відкривалися духовні навчальні заклади і монастирі (і це
під час похорон приписували йому в заслугу), то перед Кирилом стоїть завдання
складніше – в секуляризованій Росії наповнення їх парафіянами, слухачами і
ченцями. Саме тому він так настирливо пропихує в навчальні плани світських
шкіл Росії «Основи православної культури», зустрічаючи в цьому протидію
мислячої еліти країни, протестантів, католиків, мусульман та іудеїв. Але у
інтерв’ю телеканалу «Вести» Кирило нахрапно заявив: «Кожний громадянин
Росії має знати основи православної культури, навіть якщо він є мусульманином,
євреєм чи буддистом». З його ініціативи в РФ творяться православні дружини. У
своєму першому виступі Кирило наголосив на необхідності активізації
місіонерської діяльності, особливо серед молоді, яку, як він вважає, треба
повернути в Церкву. «В епоху морального релятивізму, коли пропаганда насилля
й розбещеності полонить душі молодих людей, - зауважує Патріарх, - ми не
можемо спокійно ждати, коли молодь повернеться до Христа».
З Патріархом Кирилом Україні прийдеться мати справу ще немалу
кількість років. У свої 70 він має міцне здоров’я. Владика сам розповідає, що
може пропливти декілька кілометрів. Він захоплюється лижним спортом, щодня
займається зарядкою. Як оцінює його владика Євстратій з УПЦ КП: «Кирило
вважається дуже заможною людиною, його ім’я пов’язують із бізнесовими
операціями, пік яких припав на «пізнього Єльцина». Він має впливові зв’язки у
вищих ешелонах російської влади, які дозволяють йому зібрати досить великі
матеріальні статки. Має схильність до багатого способу життя – любить гарні
автомобілі, і сам охоче сідає за кермо. Має нерухомість – і в Росії, і в Швейцарії,
куди регулярно виїжджає на відпочинок... Як адміністратор, є дуже активним,
дуже добре орієнтується в медійному просторі. Він багато років веде програму
«Слово пастиря» на Першому російському каналі. У принципі, Кирило – людина
талановита... Він є прагматиком, який використовує по черзі то ліберальні, то
консервативні гасла – залежно від потреб, які він добре відчуває».
Їдучи до Москви, делегація УПЦ МП (на відміну від конкретної позиції
УПЦ КП, висловленої в посланні його Синоду Помісному Собору РПЦ) їхала з
«пустою корзиною». Хіба що вона заявила про свої сподівання одержати від
Помісного Собору підтвердження рішення ранішого Архієрейського про якусь
«самостійність в управлінні». Відтак від Помісного Собору РПЦ УПЦ МП
дістала лише офіційне визнання того канонічного статусу, який вона має ще з
1990 року – адміністративна самостійність. Що то є, це ніхто сказати не може, бо
ж українські владики навіть не удосужилися просити Москву про надання їх
Церкві хоча б автономії. Про таких «телячих малоросів» ще Шевченко писав: «А
братія мовчить собі, витріщивши очі. Каже: може так і треба...».
Враховуючи цю вірнопідданість і прагнучи окропити (як дехто) свої права
і на українські терени, новий глава церкви-колонізатора вже зібрався в Україну.
Дивись він Київ називає навіть «нашою (?) давньою столицею». Яка то «наша»
для Москви, що з’явилася десь на тисячу років після Києва, а Московська Церква
як самостійна православна структура біля 600 років тому. Чогось Московська
Патріархія не відзначала цей свій недоювілей в 2008 році, а замахнулася, щоб
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вкрасти собі українську історію, на наш недоювілей 1020-річчя хрещення
Київської Русі. То ж уже в УПЦ МП почалося гадання, коли Патріарх приїде в
Україну. Дехто навіть прив’язує цей приїзд до ганебної дати в історії України –
300-річчя Полтавської битви, коли славний патріотичний гетьман Іван Мазепа
разом із своїм союзником Карлом ХІІ потерпів із-за зради своїх полковників
нищівну військову поразку. Кирило їде до України (хоч запрошення від владики
Володимира ще нібито не прозвучало) не для того, щоб вирішувати
автокефальний статус УПЦ МП, а скоріше щоб підтримати тих антиукраїнських
владик, які налаштовані на «навеки вместе», щоб знову пропатякать про якусь
духовну єдність великоросів, малоросів і бєлоросі, мова про «уврачевание
раскола».
А між тим, якщо бути прискіпливими, то розкольниками в Українському
Православ’ї є не Київський Патріархат чи Автокефальна Церква, а саме Церква
України Московської юрисдикції. Її породила РПЦ. Саме Харківське збіговисько
архієреїв всупереч рішенню Помісного Собору УПЦ МП і Статуту цієї Церкви
скоїло внутріцерковний бунт і переворот, запросивши до керівництва Церквою
владику з іншої держави. То ж головним розкольником Українського
Православ’я є Москва, що постала в ролі диригента Харківського зібрання
владик. Як свідчить церковна преса, очолюваний Кирилом Відділ зовнішніх
зв’язків РПЦ нещодавно прагнув навіть спровокувати в середовищі УПЦ КП
внутрішній бунт, спрямований проти Предстоятеля Церкви. Донецький владика
Юрій (Юрчик) узгоджував свої дії з цим відділом, а тому легко в тому ж
єпископському статусі був прийнятий до Церкви Московської юрисдикції.
Проте Патріарх Кирило помиляється, коли переносить на Україну
російську матрицю відносин «влада – Православна Церква«, вважаючи, що
Церква Київського Патріархату існує тільки завдяки підтримці влади. Тут він
мислить московськими мірками, де очолювана ним Церква фактично є
державною Церквою Росії. Кирилу прийдеться рахуватися з тим, що в Церкві
Московського Патріархату України поступово відбуватимуться зміна
єпископського корпусу. Зростає серед нього кількість тих, хто хотів би
канонічної незалежності від РПЦ, хто усвідомлює, що Україна як велика
незалежна держава повинна мати й свою незалежну Церкву. Зразком цього могла
б слугувати ситуація в Естонському Православ’ї. Кирило розуміє, що рано чи
пізно все рівно прийдеться вирішувати проблему самостійності УПЦ. Відтак він
все робитиме, щоб загальмувати цей процес, використовуючи для цього й
можливості деяких політичних партій України. Вже їздив до нього на поцілунок
лідер регіоналів Віктор Янукович. Гальмуючи процес одержання Україною
Єдиної Помісної Церкви, Кирило прагнутиме якось обмежити свободу УПЦ в
управлінні. Водночас при цьому російська влада буде прагнути використовувати
можливості УПЦ МП в гальмуванні процесу унезалежнення України.
Як твердить голова відділу зовнішніх зв’язків УПЦ МП владика Кирило
Говорун, «патріарх Кирило налаштований надто позитивно на діалог в Україні із
розкольницькими угрупуваннями... На розмову не в дусі конфронтації, не в дусі
того, щоб заганяти партнера в куток, а в дусі відкритості». Водночас, як твердить
той же Кирило-молодший (а виявляється, що він це вже знає!??), «Патріарх
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Кирило налаштований і на діалог з українськими політичними елітами». При
цьому архімандрит Кирило наголошує, що в минулорічній історії «і Патріарх
Олексій ІІ, і митрополит Кирило, і УПЦ МП виступили разом проти моделей
лікування розколу, запропонованих українською владою. Гадаю, що до цієї
тупікової моделі вже ніхто не повернеться». То ж українсько-антидержавницькі
настрої в УПЦ МП, співзвучні Кирилу-Патріарху Кирило-архімандрит йому
гарантує.
Тиск при Патріархові Кирилі буде виявлятися не лише на Україну, а й на
інші країни СНД, де Московський Патріархат має свої парафії. Новоспечений
глава РПЦ навав себе «захисником зовнішніх канонічних рубежів Церкви», а
вони, як відомо, не закінчуються на кордонах Росії. Тут можна буде навіть,
слідуючи путінівським настроям захищати зброєю росіян, де б вони не
проживали, закликати російську владу силою захистити в такий же спосіб
парафії, належні РПЦ. Складні відносини матиме Патріарх Кирило з
Грузинською Церквою, оскільки російська влада зацікавлена в тому, щоб парафії
Півд. Осетії та Абхазії, які розміщені на нею визнаних територіях двох
«незалежних держав», не можуть знаходитися в юрисдикції ГПЦ. Оглядачі
вважають, що Патріарх скоріше не піде на руйнацію вікових дружніх відносин з
ГЦ заради якохось сіюхвилинних політичних потреб російського керівництва. А
загалом в багатьох питаннях міжнародного життя, як засвідчує раніша діяльність
глави зовнішнього відомства РПЦ, Кирило буде залишатися «духовним
партнером» російського МЗС.
Особисто із митрополитом Кирилом автор статті зустрічі не мав, якщо не
рахувати один такий епізод. Проводилася в Москві наукова конференція.
Навпроти мене за столом зайняв місце, поклавши папку і вийшовши, відомий
російський правозахисник отець Гліб Якунін (до речі, відлучений, як і владика
Філарет в Україні, від Церкви). Заходить митрополит Кирило і сідає поруч з ним
на вільне місце. Ми перекинулися вітаннями. Почалася конференція, заходить і
сідає на своє місце отець Якунін. Сприймаючи його як особистого ворога,
митрополит тут же повернувся до отця спиною і так просидів аж до перерви, а
потім взагалі зник з конференції. Виступ Якуніна щодо нього був надто гострим.
Вже тоді у мене склалося враження про владику як людину підступну, дещо
хитрувату.
То ж для України обрання Патріархом Московським саме Кирила нічого
доброго не віщує. Російський шовініст лише на тому світі певно зможе зрозуміти
облудність своєї ненависницької діяльності щодо народів-сусідів.В цьому він
солідарний із своїм світським патроном Володимиром Путіним, який нещодавно
розвал Радянського Союзу назвав найбільшою трагедією ХХ століття. Кирило
орієнтує українців на національну зраду, до якої він особисто, як мордвин,
вдався.
Стаття ця писалася до того, як Кирило-рило підступно діяв проти
відносної самостійності Московсько-Православної Церки України за років
очолювання її митрополитом Володимиром (Сабоданом), як він наїздив кожні
півроку в Україну з метою засвідчити те, хто тут є господар, що автономія в
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управлінні не виключає керівництво із Москви. Відомим є духовне окормлювання
Кирилом і очолюваною ним Церквою фашистської агресії Росії на українські
терени, слугування в Україні Церкви його юрисдикції своїми антиукраїнськими
акціями. Такою акцією зокрема був той «хресний хід», який організувала і
провела Промосковсько-Православна Церква влітку 2016 року. За останні роки
змінилася дещо позиція згаданого в статті владики Кирила Говоруна, але він все
одно залишається в Церкві Московського Патріархату. Раджу читачу більш
повно пізнати ворога українства, прочитавши нашу книгу «Русский мир» Кирила
не для України» (К., 2014).
1.8 МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ В ЙОГО НЕУКРАЇНСЬКОСТІ
Після смерті в липні 2014 року Предстоятеля УПЦ МП Володимира
(Сабодана) спочатку місцеблюстителем, а потім і новим Преджстоятелем став
митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Відразу ж зринає питання:
за які такі ши-ші єпарх однієї із найменших єпархій Московсько-Православної
Церкви України так високо злетів у своєму посадовому зростанні в Церкві, хоч
вона має й більш значимих і богословськи освіченіших владик? Мене
інформували, що Орест Володимирович Березовський навчався на
загальнотехнічному факультеті Чернівецькогого державного університету імені
Юрія Федьковича, навчався в ті роки, коли я там працював викладачем. Проте
якщо всі ті, хто навчався на цьому факультеті протягом трьох років, потім для
подальшого навчання розподілялися по політехнічних вузах країни, то Орест
Володимирович, нехтуючи тим, що на його навчання протягом трьох років в
ЧДУ витрачені немалі кошти, рушив здобувати вже не технічну, а духовну освіту
в духовній семінарії – і не в Україні, а в Московії, яка постала милішою для його
серця. Це вже була зрада рідного українського. Благо, що таких зрадників
Буковина вроджує одиниці. І водночас сумно, що вони все ж з’являються.
Саме тут у надчеремошній Вижниці того часу зростали Назар Яремчук,
Василь Зінкевич, Левко Дутківський, інші знані творці українського співу. До
ансамблю «Смерічка» сюди приїздила гордість Буковини Софія Ротару. Тут
народилася славна «Марічка», автор якої Василь Михайлюк жив біля рідного
села Березовського у Вашківцях.
То ж зрада українства Орестом Володимировичем почалася ще в світськостудентські роки його життя. Для мене він не Блаженніший, як його тепер
називають, бо ж навіть Ісус Христос відвернув йменування його просто благим,
оскільки таким, з його слів, є лише Господь-Бог. Не є Предстоятелем моєї
Церкви. То ж він для мене знаний як студент ЧДУ Орест Володимирович
Березовський
Березовський після завершення духовного навчання й одержання посад
був непомітним в духовному житті УПЦ МП. Він потихеньку дослужився до
статусу єпископа, осів на всі роки до часу свого Предстоятельства на
Буковинській єпархії. Чимось особливими в богословських колах він не
відзначався. Як богослов, він також був незнаним.
Але Орест Володимирович став помітним в церковних колах тоді, коли
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постав єдиним в єпископаті УПЦ МП, хто не підтримав прохання Помісного
Собору Церкви до своєї Московської влади із врахуванням набуття Україною
незалежності надати цій Церкві Помісність. Як відомо, Московська Церева
мовчки обійшла це прохання і водночас організувала всіляке цькування
тодішнього Предстоятеля УПЦ митрополита Філарета, навіть добивалася від
нього постановку питання на Собрі УПЦ про його переобрання, хоч згідно
статуту цієї Церкви предстоятельська влада в ній є пожиттєвою.
Після такого голосування Орест Володимирович виявився у фаворі в його
Московських церковних властей. Його часто стали запрошувати до Москви для
співслужіння там з Патрархом. Дійшло навіть до того, що його ввели як
постійного члена до Синоду РПЦ
При обранні на посаду Предстоятеля УПЦ МП 13 серпня 2014 року Оресту
Володимировичу прийшлося конкурувати з другою особою у єпископаті Церкви
митрополитом Антонієм Довганичем і митрополитом Вінницьким і Барським
Симеоном Шостацьким.
Останній претендент також значима фігура в промосковській Церкві.
Порівняно молодий – всього 52 роки, має вищу медичну освіту. Хоч ми й чекали
обрання саме його, бо ж його освіченість далеко вища від інших. Та й він із
Вінничини – краю Президента Порошенка. Певне за Симеона він став
церковнослужителем в УПЦ МП. То ж не обрали вінничанина скоріше за
неприйнятну для більшості владик УПЦ МП, особливо членів Синоду, чітку
позицію владики щодо захисту України від збройної агресії Москви, його
негативне ставлення до сепаратистських рухів на Донбасі. Саме з ініціативи
Симеона Вінницька обласна Рада 20 травня 2014 року прийняла звернення, в
якому нею категорично висловлено несприйняття всіх проявів сепаратизму,
міститьься заклик до громадян бути патріотами України, боротися за її
цілісність. «Захист Батьківщини – це священний обов’язок всіх релігій», наголошено у цьому Зверненні. До такого змісту мислення не здатні із-за своєї
промосковності в своїй більшості владики УПЦ МП.
Православні громади Вінничини надають матеріальну і духовну підтримку
українським воїнам. Лише за один червень 2014 ними передано в зону АТО 11
комплектів бронежилетів, на 65 тисяч гривень медичних препаратів і продуктів
Щось подібне не видно в діяльності Ореста Володимировича. Він закликає
православних військових і православних ополченців не здійснювати гріх
вбивства, не йти на жертви заради геополітики. Для нього причиною української
трагедії є зіткнення економічних, політичних і духовних інтересів Заходу і
Сходу. Для цього продажного владики Москва як агресор, Путін як новий
фашистський фюрер не існують. Він молиться на Білокам’яну й стоїть на
московських позиціях в баченні природи війни з Росією. Для владики війна на
Сході України є громадянською війною. Вирішення питання він бачить не у
виведенні Москвою з українських теренів своїх найманців, призупиненні
поставок зброї сепаратистам, закритті віід Росії українських кордонів.
Ця Церква влітку 2016 року організувала хресний хід своїх вірян із Сходу
і Заходу України нібито з мирними намірами. А між тим ми бачили над ходоками
і прапори Росії, і георгіївські стрічки, і портрет/ікони царя Миколи ІІ. В такий
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спосіб це було засвідчення того, що Україна є складовою Московської імперії.
При цьому спрацьовувала ідеологема патріарха Кирила про «русский мир», в
якому росіяни, українці і білоруси є одним народом.
Головуючи на засіданнях Всеукраїнської Ради Церков і релігійних
оргагізацій в 2014 році, Предстоятель УПЦ МП усунув із заключного Звернення
Ради слова засудження російської агресії. Він нав’язав беззубий текст цього
документу, в якому Україна і Росія були поставлені на один рівень в розгортанні
збройного конфлікту.
Більше того, у Зверненні звучить заклик до всіх, хто тримає зброю. скласти
її, припинити війну. Позитивом тут виявилося хіба що те, що Орест
Володимирович не викинув із тексту слова про необхідність збереження
територіальної цілісності і незалежності України, бо ж ці цінності даровані їй
Богом.
Проте, засуджуючи сепаратизм, Предстоятель УПЦ МП водночас вітає і
нагороджує сепаратистів. Так, він нагородив другим хрестом із прикрасами
протоієрея Дмитра Сидора із Закарпаття. А це ж священик, який притягувався до
кримінальної відповідальності і засудження судом саме за сепаратистську
діяльність, несприйнятття територіальної цілісності України. Сидор є одним із
лідерів політичного русинства в Закарпатті, Головою Сойму Підкарпатської
Русі, соратником самопроголошеного прем’єр-міністра уряду русинів Петра
Гацька, який закликав Путіна ввести російські війська на Закарпаття.
І ось такого сволоту Предстоятель УПЦ МП нагороджує. То ж будемо
знати критерії оцінок Березовського. Вони зрозумілі – служіння Москві.
В унісон із Московськими владиками Орест Володимирович виступає
проти Євроінтеграції України. При цьому він вдається до залякування вірян тим,
що Європа взагалі не має чогось хорошого, а ми до неї примося. Для нього
Європа постає в ролі заохочувальника таких явищ, як легалізація одностатевих
шлюбів, евтаназія, терпиме ставлення до абортів та ін. «Ті закони, які сьогодні
нам пропонує новий європейський світ, для нас непридатні. Ми маємо триматися
єдності з тими людьми, які бережуть Божий Закон», - наголошує владика. Але
якщо він тільки в цьому бачить Європу, то це говорить про його короткозорість
і бідність знань. Це сформовано в нього десятилітньою діяльністю в
Буковинському загомінку. Сама Європа не сприймає те, що владика називає
гріхом. Історичний поступ європейських країн багато в чому завдячний тій
протестантизації, яку вони пережили протягом століть. Історія засвідчує при
цьому те, що країни, які були православними, загальмувалися у своєму
історичному поступі. Це - Росія і Україна, Болгарія і Румунія, Сербія і
Чорногорія, Білорусь та інші.
Промосковську позицію зайняв наш батюшка і в оцінках Голодомору. Він
не бачить його як «русский след». І це тоді, коли світова громадськість засуджує
Московію за її прагнення голодом знищити українців як народ. Для Ореста
Володимировича Голодомор – це «вразумление, усмирение со стороны Господа
нашей гордыни, которая восстала против себя самой, против человека как
«творения Божьего». Есть лаконичное украинское выражение, немножко
вульгарное - «Катюзі по заслузі». Мы получили то, что заслужили».
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Між тим відомо, що Голодомор не був наслідком поганого врожаю. Він
був організований радянською владою. Вояки і НКВДс забирали все до останньої
зернини. Вимирали села, вмирали прості селяни, які ніякого відношення до
атеїзму не мали. Хіба ці селяни спалювали храми, нищили ікони? Водночас
такого не було в російських областях.
Ось як оцінив ці антиукраїнські сентенції владики з Буковини його земляк
вчитель з Чернівців Євген Мазуренко. «З тяжким почуттям прочитав я,
православний віруючий, невеличке інтерв'ю про Голодомор, яке надав сайту
Інтерфакс ієрарх Української Православної Церкви митрополит Онуфрій. У
ньому
він
так
описав
причини
Голодомору:
«Голодомор - это было вразумление, усмирение со стороны Господа нашей
гордыни, которая восстала против себя самого, против бытия человека. Есть
такое украинское выражение, немного вульгарное - катюзi по заслузi. Мы
получили то, что заслужили. <...> Можно много спорить, искать виновных, но,
если мы есть верующие люди, то мы должны на это посмотреть с точки зрения
духовной. Мы знаем, что произошло с нашим обществом после революции 1917
года, какое было восстание людей против Бога. Как разрушали храмы,
уничтожали иконы, оскорбляли православные святыни. А Бог не бьет палкой,
Бог другими способами вразумляет человека. <...> Мы сегодня и всегда молимся
за тех людей, которые делали ошибки в жизни, это наши предки, мы просим,
чтобы Бог их простил <...> Но этих людей нельзя возводить в ранг праведников».
Якщо слова митрополита передані агентством вірно, то виникає питання: у якого
саме Бога вірує ієрарх?
Втім, постараюся на це питання відповісти пізніше. Відомо, що Голодомор
не був наслідком поганого урожаю – він був організований. Дуже конкретні
люди свідомо замислили та скоїли цей злочин. Ці люди були комуністами. Вони
були атеїстами. Вони ненавиділи Православ'я. Від Голодомору вони особисто
анітрохи не постраждали – організатори сиділи у кабінетах у Москві та Києві,
виконавці служили в НКВС і в армії. Саме ці люди й були катами у прямому
розумінні цього слова. І ось тепер виявляється, що коли православний ієрарх
говорить про винних у Голодоморі, то про цих його реальних винуватців він
мовчить. Не виголошує ні єдиного слова. Анінайменшого звуку. Кого ж він
бачить винуватцем, кого він прямо називає катом? Будьмо уважні - Жертву!!!
На його думку, Голодомор був покаранням за те, що в ті роки «разрушали храмы,
уничтожали иконы, оскорбляли православные святыни». Але хіба все це робили
самі українські селяни? Може, саме українські селяни, знищені потім
Голодомором, і зробили революцію 1917 року в Петрограді? Саме вони
власноруч і знищували храми та ікони? Митрополит Онуфрій далі говорить: «А
Бог не бьет палкой, Бог другими способами вразумляет человека». Залишимо
питання, що тривала смерть з голоду – це, мовляв, не «палка», а деякий «інший
спосіб» у руках Божих. Який більше підходить у Бога для напоумлення. Але
виникає питання: а кого саме Бог напоумив Голодомором? Мільйони загиблих
селян, цілі родини, включаючи найменших дітей. У містах про голод тоді знали
мало, а якщо хто і взнавав детально, то за поширення інформації про нього можна
було сісти у в'язницю. Навряд чи голод був напоумленням для тих, хто не
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голодував і нічого про голод не знав. Ось так! Але цікаво, а за що саме Бог хотів
напоумити мільйони загиблих, включаючи сотні тисяч дітей, немовлят? Якщо в
село приходять комуністи і забирають все зерно дочиста, залишаючи в селі всіх
помирати з голоду – то це зовсім не злочин комуністів, це, виявляється,
напоумлення Боже жителям села. Але за що? Та за те, що ті ж самі комуністи
раніше в цьому селі прийшли і церкву висадили! Втім, комуністи відбирали
зерно і в тих селах, де церкви стояли, тому щось тут не так з «напоумленням« за
храми і ікони... Та і як бути з неголодуючими областями Росії і інших республік
СРСР? Там, напевно, церкви не підривали, оскільки голоду не було потім?
Напоумляти голодною смертю українські села за знищення храмів необхідність
у Бога, як бачимо, була, а терени Московії, звичайно ж, ні.
Наспраді ж українські селяни дуже свято зберігали православні традиції. І тут
вони представляли для комуністів небезпеку. Набагато легше було вбити
українське село голодом за декілька місяців, ніж десятиліттями, покоління за
поколінням перетворювати його жителів на атеїстів, що нічого не пам'ятають про
Церкву Божу. Але як можна їх самих звинувачувати у тих злочинах, які проти
них здійснювалися? Нічого при цьому не кажучи про реальних винуватців!
Якщо Голодомор був «напоумленням Божим», то потрібно визнати, що це не
християнський Бог. Це не Бог любові, прощення, ні! Це бог сліпої помсти. Та цей
бог і сам повністю сліпий – бо він мстить зовсім не тим, що підривали храми. Він
напоумляє смертю зовсім не тих, хто проти нього повстав, а тих, у кого ще
зберігається віра.
Але якщо слідувати логіці митрополита Онуфрія, то, напевно, і про
мучеників, які постраждали від комуністів, потрібно буде сказати те ж саме. Не
величання їм співати, а «отримали те, на що заслужили»! Про якого-небудь
розстріляного в тридцяті роки єпископа Російської Церкви можна буде сказати:
це йому було напоумлення! Напевно, погано пас він свою паству! здійснював
помилки, ось і отримав. Але цікаво, чи скаже митрополит Онуфрій про криваві
гоніння на Церкву в роки СРСР те ж саме, що він сказав про Голодомор: «Катюзi
по заслузi»?
Читаю слова-оцінки Орестом Володимировичем Голодомору як покарання
українців, обзивання ним всіх, хто помер тоді, «катюгами», й горю ненавистю до
цього горе-митрополита. В ті голодоморні роки вмерла по материній родині моя
бабця Варвара і шестеро її дітей.
Згадую, як в Київській опері під час урочистості з нагоди 70-річчя
завершення Другої світової війни Президент закликав вшанувати пам’ять
загиблих не тільки в цій війні, а й на полях АТО. Всі, хто був у залі, встали, окрім
трьох бовдурів в «котьолках» на голові. Очолив це сидіння пан Березовський.
Серед вшановуваних мій батько Микола Микитович, братик Вітя, дід Опанас і
дядько Микола. Митрополит – катюга не знайшов за потрібне підняти свій
жирний зад. То ж знову ненавиджу його.
Орест Володимирович ненавидить все українське. Це з його думання,
висловленого десь в січні ц.р. при висвяченні храму в селі Зазим’є під Києвом
віднесення себе до якоїсь нації було проголошено гріхом. При цьому
використовують новозавітні слова про відсутність в християнстві елліна, іудея,
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скіфа… Але ж їх можна прочитати й по-іншому, так, як це засвідчує Христова
п’ятидесятниця: ти можеш бути християнином незалежно від твоєї національної
належності. Ісус не вимагав від своїх послідовників знання іудейської мови, а
послав своїх апостолів до різних народів за умови знання ними і використання їх
мови.
Мова твого народу – святиня. Буковинський поет - священник Ісидор
Воробкевич писав: «Слово рідне, мово рідна, // Хто вас забуває, //Той у грудях
не серденько // А твердий камінь має». Про те, що митрополит має цей «твердий
камінь« у своїх грудях свідчить заборона ним проведення богослужінь рідною
мовою, а лише церколвно-слов’янською. Вона ж по суті є архаїзована російська.
Орест Володимирович і в такий спосіб прагне зросійщити українців.
Великим болем в серці спочилого митрополита Володимира (Сабодана)
була рана церковного розділення. Усі, хто знав Його Блаженство, бачили, з яким
болем він завжди говорив про те, що православні християни в Україні, які
сповідують одну віру, на жаль, залишаються розділеними. Блаженніший
Володимир докладав чимало зусиль для подолання церковних розділень. І це є
його заповітом усім нам. Ми маємо зробити усе можливе, аби церковні
розділення в Україні відійшли в минуле. Заповітом всім, але не Оресту
Володимировичу. Тут він живе в «русском мире» свого патрона Кирила, який, як
і його шеф Путін, вважає, що росіяни, українці і білоруси – одна нація. Завданням
є усунути деякі відмінності. Це путінівське завдання прагне виконати і
московсько-православний митрополит разом зі своєю церквою.
Для Березовського не існує проблема православної автокефалії в Україні.
Він всіма своїми патрохами належить Москві. Тут хібащо можна порадити йому
напроситися на якусь єпархію на московських теренах і дати можливість
спокійно жити українським православним. Приклад був – митрополит Антоній
(Масендич) обійняв Барнаульську єпархію. Тим більше, що й Путін закликає до
такого служіння на російських теренах.
Що ж стосується української влади, то, незважаючи на зазначені вище
неукраїнські вибрики Березовського, вона, з його слів «с уважением относится к
нашей церкви».
1.9 АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОЇ ІСТОРІЇ
УКРАНИ
1. 9 а Андрей Шептицький – Мойсей українського народу
(за думками отця Івана Шевціва з Австралії)
(1) Андрей Шептицький - митрополит-Бозя на Землі. Як згадує отець
Іван Шевців, його знайомство із сягає ще його дитячих років. А народився він в
1926 році в селі Гарбузів на Львівщині. В хаті його батьків поруч із святими
образами-іконами красувався також портрет митрополита. І це не тільки в них.
Для хлопчика він, як і всі інші ікони, був “Бозя”. Проте він любив його більше
від всіх інших “Бозь”. «Бо коли святий Миколай завжди дивився на мене якимсь
строгим зором, незалежно від того, чи був я чемний, а чи ж ні; коли святий Юрій
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був зайнятий своїм конем і проколюванням змія, а святі Володимир і Ольга
дивилися кудись в далечінь і були індиферентними, цебто байдужими щодо
мене, то “Бозя-Митрополит” Андрей глядів на мене завжди приязним зором
добрячого, милосердного дідуся і, здавалося так мені, усміхався до мене
вдоволено або глядів на мене з докором, залежно від того, з якою свідомістю доброго чи злого вчинку - я на нього дивився», - пригадує Іван Шевців. Це
примушувало мене, згадує він, бути чемним в хаті й поза нею.
Ставлення отця до “Митрополита-Бозі” не змінилось протягом усього
його життя. Митрополит Андрей залишився в пам’яті отця неначе символ БогаОтця на Землі та символ українського Мойсея. Він якось незримо виявлявся у
всіх епізодах його життєдіяльності.
Завдяки заходам і щедрості Шептицького у Львові відкрилася Мала
Духовна Семінарія, в якій вчився Іван Шевців. Коли семінаристи робили візити
до владики, то при цьому він живо цікавився кожним з них, місцем походження,
поступом в науці і для кожного знаходив своє батьківське слово. Під кінець
візиту Шептицький завжди давав свої архіпастирські повчання.
Від дня смерті митрополита і аж до останнього дня життя отця Шевціва
Шептицький залишився для нього справжнім “Бозею”. Він вірив у те, що
«настане час, коли вся Україна, а насамперед вся Католицька Церква,
вважатимуть його своїм “Бозею”, цебто Святим, а його образ-ікона займе на
рівних почесне місце між іншими Святими в кожній українській хаті. Це із
привзятості насамперед від поляків, які зненавиділи Шептицького за його
перехід в українство, яке є ворожим їм, Шептицького вже понад півстоліття
канонізують.Зате що стосується свого Івана Павла ІІ, то здійснили це вже коли
він лежав на смертному одрі. То ж українці мають своїх нелюбів як справа, так і
зліва. А внизу їх підпирають румуни.
(2) Андрей Шептицький - добрий пастир українців. Протягом своєї
п’ятидесятирічної невтомної праці на різноманітних ділянках церковного і
національного життя українського народу митрополит Андрей Шептицький був
не лише Добрим Пастирем, а й національним Мойсеєм сучасного йому
покоління. Після своєї смерті він став Символом любові Бога і Батьківщини
також для всіх наступних поколінь українців.
Як Добрий Пастир, митрополит Андрей любив своє духовне стадо і був
готовий віддати свою душу за нього: “Нехай днесь умру, нехай і у вічності не
зазнаю щастя, нехай буду відлучений від Христа, коли б лише Ви, браття мої по
крові, були спасенні. Бо так Вас люблю, що радо готовий я вам подати не лише
Божу науку, але й душу, життя своє, бо Ви мої возлюбленні”. Так Андрей
Шептицький сказав у своїй промові при вступі на Владичий Престіл в Станіславі
у 1899 році.
Подібний апостольський дух любові і ревності за спасіння душ вірян
виховував митрополит Андрей також у підвладних йому священиків, визнає Іван
Шевців, повертаючи тим правдивий зміст їхньому покликанню. Владика сам
часто візитував окремі парафії, живо цікавився духовними і матеріальними
потребами свого стада. Сироти, вдови, хворі, покривджені, голодні знаходили в
ньому свого батька, опікуна й оборонця. Українські науковці, студенти, зокрема
148

й митці та українські християнські видавництва і католицькі організації, також
знаходили в ньому водночас і свого щедрого мецената. Українська еміграція за
океаном завдячує йому своїм збереженням серед чужого моря. «Завдяки своїм
зв’язкам, своїй популярності на Заході, - пише отець Шевців, - митрополит
Андрей підніс нас і вивів на міжнародну платформу, а своєю працею всередині
Української Церкви скріпив її провідну роль в житті українського народу».
(3) Шептицький – Український національний Мойсей. «Мимо свого
походження із спольщеної родини, мимо упереджень до нього з боку своїх і
перешкод з боку ворогів, митрополит Андрей своєю послідовною і ревною
працею на національній ниві, - наголошує Шевців, - дав найкращі докази
глибокого українського патріотизму, став справжнім українським
націоналістом». При цьому владика ніколи не дозволяв, щоб речі Божі віддавати
кесареві, хоч би й з батьківщини. Ідея соборності української нації під
політичним і церковним оглядами була провідною ідеєю його діяльності й життя.
Отець Шевців пише: «Силою своєї духовості, величчю і глибиною своєї думки
митрополит Андрей ламав духовні кордони, стирав партійні різниці, об’єднував
в собі всіх тих, що називають себе українцями». Митрополит Андрей – це
дійсний всеукраїнський владика і діяч, апостол і носій всеукраїнської культури.
“Як лучить нас одна віра в Христа, так повинні лучити нас і народні й економічні
потреби, праця і патріотизм”, - писав Шептицький.
Саме за ці свої заслуги митрополит Андрей став некоронованим володарем
і духовним патріархом всього українського народу. Його ім’я стало власністю не
тільки галичан-католиків. Воно стало надбанням всіх українців і спільною
спадщиною майбутніх поколінь. Митрополит Андрей — це український
національний Пророк, що віддав Богові в жертву цілопалення за прощення
провин народу, щоб принести нам воскресіння.
(4) Андрей Шептицький – символ справедливості. Самопожертва для
добра ближніх і його глибоке молитовне життя були найголовнішою рисою
провіденціальної особистості Шептицького. Саме в тому і є його найбільша
значимість. «Митрополит Андрей - це в першу чергу Муж Молитви, це
національний Пророк, який, як духовий батько українського народу і його
речник перед Богом, не раз цілими годинами лежав хрестом перед Найсвятішими
Тайнами, на покірному послушанні в Христа — Володаря Володарів, кращу
долю Україні ви-благуючи», - пише отець Шевців..
Та хоч як владика не терпів фізично на власному тілі й морально зі своїм
нарсудом, однак він «ніколи не падав духом, зміцнював своє стадо, обіцяючи
недалекий час перемоги і воскресіння». Андрей Шептицький став символом волі
правди і справедливості для всіх українців. «На жертовник ідеї він кинув все:
магнатські добра, герби, славу і кар’єру, та скромним ченцем служив Богові й
нації, даючи нам зразок правдивого, християнського і жертвенного
патріотизму».
«Митрополит Андрей Шептицький – це символ вірності українського
духовенства канонам Церкви та ідеалам нації, це символ вірності українського
народу Церкві і служби Церкви народові. Змагання, труд і жертва, без огляду на
лаври-успіхи, нагороду і визнання чи оплату — вдячність, вірність Богові і
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батьківщині, - зазначає отець Шевців, - це життєвий шлях митрополита Андрея і
заповіт для нас - його духовних дітей».
(5) Андрей Шептицький гідний увіковічення. Сьогодні, у власній
незалежній державі, настав час увіковічнити Великого Митрополита у бронзі чи
в мармурі на вічний спомин і науку грядущим поколінням. Як знаємо, в Римі вже
десь півсотні років робляться заходи щодо беатифікації (проголошення
Блаженним, а згодом і Святим) Слуги Божого митрополита Андрея
Шептипького. «І дуже дивно, - з певною нотою справедливого обурення
наголошує отець Іван Шевців, - що той Великий Святець досі не удостоївся
такого відзначення. Його святе життя повне подвигів і молитви ще й досі надто
повільно досліджується, бо наші прокуратори такої беатифікації вже півстоліття
не можуть дати собі ради з папським “адвокатом диявола”. Православні ж
москалі, греки та інші возводять у лик Святих кого вважають Богоугодним чи
догідним (наприклад, Російська Зарубіжна Церква проголосила святими всю
замордовану більшовиками царську родину) і Католицька Церква приймає
списки Святих Православних Церков, насамперед Московської з її святими
царями і вояками. Папа Римський возвів у святих всіх владик греко-католиків,
які загинули в сталінських катівнях, але серед їх імен немає ні Шептицького, ні
Сліпого. І скільки це «вивчення» буде ще продовжуватися, то нікому не відомо.
Надто тупими, бездарними і заангажованими на Москві і Варшаву виявилися
вивчальники. Іван Павло ІІ зазначав, що в нього в голові ідея висвяти цього
Слуги Божого. Але вмер і цю голову забрав із своїм смертним тілом. То ж слід
слушно наголосити, що папи Римські ніколи не віддавали шану українцям і їх
духовним лідерам. Відтак думаємо, що справедливим в негативних оцінках
осідників «апостольського престолу» з точки зору українців був Тарас
Шевченко. Щось ближчими вони завжди були до Москви, ніж до України, хоч
Російська Церква навіть під час візиту до Києва папи Івана Павла ІІ за
запрошенням Президента України зустрічала його вельми негативними
транспорантами-оцінками. Мене дивує ще й те, що на різних прийомах в
Нунціатурі Апостольської столиці присутні представники Православної Церкви
Московського Патріархату, а не Київського. Це засвідчує наявність прихованих
оцінок Ватиканом Української незалежності. Якщо йому імпонує сприйняття
Української Православної Церкви як складової Російської Церкви, то для нього
беззастережною є також належність України до «русского мира» (Див.: «Русский
мир» патріарха Кирила не для України. – К., 2014).
(6) Шептицький – поборник єднання Українських Церков. Народжений
від матері польки і батька — спольщеного українця з родовими традиціями обох
народів і культур, Андрей Шептицький сам особисто був «неначе синтезом
Сходу і Заходу», - пише І. Шевців. Ставши галицьким митрополитом, він вважав
своїм святим обов’язком привести до своєрідної синтези-поєднання Східну і
Західну Церкву, особливо ж поєднати українські Церкви, бо ж релігійне
роз’єднання, на його думку, є найбільш дошкульно відчутним в житті
українського народу. Саме на території України і за душу українського народу
віками велася боротьба між Візантією і Римом, а потім - між Москвою і
Польщею, між Сходом і Заходом. Про молитви митрополита Андрея, заходи,
150

праці й листи на полі церковного поєднання можемо сміло повторити сказане
Іваном Франком про Мойсея: “Все, що мав у житті, він віддав // Для одної ідеї. //
І горів, і яснів, і страждав, // І трудився для неї”.
Діяльність митрополита Андрея в ділянці поєднання Церков тісно
пов’язана, чи скоріше - випливає, з його широкої і всебічної пастирської
діяльності. Перш ніж зайнятися питанням реалізації своїх ініціатив на
заохочення Сходу щодо утвердження ідеалу Христа: “Щоб усі були одно”,
митрополит насамперед зайнявся зміцненням своїх власних позиції, реформував
старі й закладав нові монаші чини і згромадження, зміцнював їх діяльність.
Владика підносить освіту духовенства і духовий та культурний рівень своїх
вірних, щедро фінансує й причиняється до розвитку католицької преси та
організацій, долає москвофільство і сектантство, діє в напрямку обрядового
зближення обох Українських Церков – греко-католицької і православної.
Для зближення потрібне насамперед взаємопізнання, зазначає отець Іван
Шевців. Тому Слуга Божий стає одним із головних ініціаторів Унійних наукових
з’їздів католицьких і православних богословів у Велеграді на Моравії. Він
ініціює подібні з’їзди у Львові (1937 р.), прагне заснувати слов’янський монастир
у Палестині, організовує велике українське паломництво до Святої Землі в 1906
році та ін. В часі між Першою і Другою світовими війнами, незважаючи на
штучні кордони - чи то політично-адміністративного, а чи ж релігійного
характеру з боку ворогів українського народу, - митрополит Андрей завжди має
слово втіхи, розради, підтримки й оборони для своїх православних братів. Тут
маємо Послання про поміч для голодуючих в Україні, оборону православних
Церков перед ревіндикацією-знищенням польським урядом 1938 року. Після
відновлення в Україні Української Православної Церкви (1941-1944 рр.)
митрополит Андрей, вірний ідеї об’єднання, першим простягає руку до згоди і
порозуміння, пишучи ряд послань і закликів до українських православних
владик і віруючої інтелігенції, щоб з’єднати Церкви, вважаючи, що для цього
прийшла догідна пора. Знаменно, що при цьому він не претендує на очолення
об’єднаної Церкви. У своєму посланні “До всіх православних Владик в Україні і
на українських землях” (30 грудня 1941 р.), крім заклику до об’єднання Церков
з національно-патріотичних мотивів, владика пропонує митрополитом три умови
такого поєднання: 1. Ієрархам обох Церков перш за все треба бажати цієї єдності
і готувати духовенство й народ так, щоб вони самі спонтанно бажали з’єднання
обох своїх Церков. 2. За цю єдність треба молитися та влаштовувати з цією
метою спільні всенародні моління. 3. Потрібно мати в наявності готовність до
потрібних у такій важкій справі двобічних уступок.
На жаль, українські православні владики не прийняли заклик митрополита
Андрея. Відповіді декого з них були відмовними, а то й абсурдними. У них,
зазначає сам митрополит, “не проявляється по правді будь-яке бажання
наближення. Попри теоретичне визнання того, що релігійна єдність різних
українських віросповідань є необхідною умовою до національної єдності, - пише
А.Шептицький, - просто ніхто не подумав про взаємне наближення до себе
різних українських православних віросповідань”. Кільканадцять єпископів
Української Автокефальної Православної Церкви на пропозицію митрополита не
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відповіли взагалі.
Знаючи, що на Сході, а передусім в Українській Автокефальній
Православній Церкві, поважну роль відіграє світська інтелігенція, митрополит
звернувся також до неї з подібним закликом працювати на зближення і
поєднання обох українських Церков, що мало б бути запорукою національної
єдності українського народу. Митрополит Андрей свідомий того, що до повної
злуки українських Церков відразу прийти не можна, але, як і в усіх інших, так і
в цім листі, закликає до взаємного зближення, пізнання та уступчивості. На жаль,
відповіді української православної інтелігенції були також відмовні, несерйозні,
а деякі – навіть образливі. Таке негативне, а то й вороже ставлення православних
українців до з’єднання з Католицькою Церквою треба приписувати важким
політичним обставинам і ненависті Російської Православної Церкви до
Католицької, а тим більше - до “уніатської”, якою поневолі надихалась більшість
православних українців.
Концепцію митрополита А. Шептицького щодо поєднання українських
Церков треба розглядати в двох напрямах: по-перше, яке становище мали б мати
східні православні після майбутнього об’єднання у Вселенській Церкві, а, подруге, як ця майбутня Українська Церква мала б бути зорганізованою в себе
всередині. До першого треба сказати словами самого митрополита, що, зокрема,
у східних часто буває хибним розуміння Вселенськості Церкви. Східні бачать
часто у Католицькій Церкві свого противника, що вимагає від них зректися своєї
нації, традиції і т. д. “Їм видається, що лиш їх форма є правдивою формою
християнства і що католицизм у своїй суті є зв’язаним з обрядом латинським та
із Заходом. В їх понятті стати католиком — це значить прийняти обряд західний,
а до того ж і якусь західну народність”(Шептицький Андрей. Послання про
обрядові справи.-Львів,1931.-С.12).
Митрополит розумів усю складність і важливість справи. Тому, крім всіх
труднощів й спротивів з боку чужих і своїх, що не розуміли його далекойдучих
задумів, він все своє життя прагнув до того, щоб створити відповідний
психологічний ґрунт і атмосферу взаємного пізнання, пошани й любові. До мети
йшов не лише у великих, а й у малих справах. Знаючи психіку східних, для яких
віра рівнозначна з обрядом, а то й з національністю, він зробив зворот на Схід,
відновлюючи забуті в Українській Католицькій Церкві церковні звичаї та обряди
ще з XVI і ХVІІ-го століть.
Щоб Східні не почували себе у Католицькій Церкві чужими, треба, на
думку митрополита Андрея, дати їм, настільки це тільки можливо, те місце у
Вселенській Церкві, яке вони мали б, якщо б взагалі в історії не було поділу
Церков. “А відомо з історії, — пише митрополит, — що східні патріархи мали
все ж певну автономію дисциплінарного характеру. Патріархати відповідають
ідеям національних Церков, як далеко взагалі це можливе в організації однієї,
Вселенської, універсальної Церкви”.
Митрополит Андрей добре враховував те, що Східні Церкви більшою
мірою є національними Церквами, ніж, зокрема, такими є Католицька Церква у
різних народів Заходу. Однак цей національний характер Церков зовсім не
суперечив широкому поняттю вселенськості. У своїх посланнях митрополит
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наголошує, що «східним православним ані на волосок не треба боятися, що,
ставши католиками, тобто об’єднавшись з Католицькою Церквою, їм треба буде
відрікатися від якогось надбання, звичаю чи обряду православної Церкви»
(Пропаганда відступства // Львівські Архієпископальні Вісти. - Ч.12. – Львів,
1942. – С.46 ).
(7) Шептицький – поборник Українського Патріархату. Щоб повернути
Українській Церкві її давню велич і відірвати її назавжди з-під впливів Москви,
бажанням митрополита Андрея було, щоб, коли дійде до порозуміння й
об’єднання Українських Церков, то був створений Український патріархат “з
осідком у столиці України — Києві” (В справі порозуміння// Львівські
Архієпископальні Вісти. - Ч. 3-4. - Львів, 1943. – С. 43-44). Цей Патріархат, який,
визнавши примат Папи, має бути зовсім самостійним під оглядом юрисдикції та
внутрішньої організації, зберігаючи всі дотеперішні обряди і звичаї
Православної Церкви. З’єднана з римським Апостольським Престолом,
Українська Церква мала б зберігати всі свої церковні, обрядові та національні
традиції. Український Патріарх і Київський Митрополит в одній особі, на думку
митрополита Андрея, мав би бути вибраний з-поміж православного духовенства.
Сам митрополит Андрей готовий був йому підкорятися, розуміється, якщо той
буде в єдності з Вселенською Церквою.
Для більшої ясності слід додати, що митрополит Андрей не мав на меті
“навернення” Української Православної Церкви до т.зв. “Греко-католицької
Церкви”. Він висунув думку, щоб православні українські ієрархи єднались самі
безпосередньо з Римським Апостольським Престолом, а Українська Католицька
Церква начолі з митрополитом Андреєм була готова прилучитись і підкоритися
такій новооб’єднаній Українській Церкві та її патріархові. Концепція Слуги
Божого Андрея про об’єднання Церков на базі того, що їх єднає, при одночаснім
шуканні розв’язки спірних питань, домовленні й компромісах, була прийнята
Другим Ватиканським Собором (1962-1965 рр.).
Висунута на цьому Соборі вірним учнем і послідовником задумів Андрея
Шептицького митрополитом Йосифом Сліпим ідея Українського Католицького
Києво-Галицького Патріархату протягом останніх понад півсотні років набула
серед українського загалу собі гарячих прихильників, багатьох пасивних
спостерігачів, а водночас і упертих противників. Так, в часі архієрейської святої
Літургії в соборі Святого Петра ще 12 липня 1975 року більшість єпископівлегалістів через свого речника митрополита Максима промовчали титул
Патріарха при поминанні Блаженнішого Первоієрарха Йосифа, чим виявили
брак солідарності з ним і з тисячами Божого люду-мирян. Незважаючи на
схвальну оплескову оцінку виголошеної Сліпим ідеї Патріархату УГКЦ, він так
і не був проголошений як під час Другого Ватиканського собору, так і після
нього. Але це - скоріше сумний епілог, а тепер про суть справи, як її подає Іван
Шевців.
Не станемо тут переповідати історію постання в християнстві Церков з
патріаршим статусом, як це питання розглядає отець Іван в книзі «Християнська
Україна» (Київ-Дрогобич, 2003. – С.154-182). Ідея творення окремого, саме
Українського Патріархату є значно пізнішою. Вона рівночасна першим спробам
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поєднання Української Православної Церкви з Римським Апостольським
Престолом і з діяльністю єзуїта Антонія Поссевіно в Польщі, зокрема при дворі
князя Костянтина Острозького. З метою такого з’єднання у 1583 році відбулась
у Кракові нарада, на якій обговорювалась переважно справа нового календаря і
створення Католицького патріархату в Україні Запроектований патріархат мав
бути підставою поєднання Української Православної Церкви з Римським
Апостольським Престолом. Після створення такого патріархату легко можна
було усунути з України впливи Константинопольського патріарха. 3 часом такий
Український Патріархат мав бути посередником між католицьким Римом і
православною Візантією. Римська Курія навіть наказала Поссевінові викупити з
турецької неволі грецького патріарха Єремію ІI й перенести столицю
Візантійського Патріархату з Греції на слов’янські землі до Києва, Вільна чи до
Львова! В такий спосіб планувалось довести до єдності весь
Константинопольський Патріархат з Апостольським Престолом у Римі.
Якщо деякі поляки цікавилися справою створення Українського
Патріархату, то робили це з чисто політичних мотивів. Тим вони хотіли,
відзначає отець Шевців, запобігти втручанню нового Московського патріарха в
справи православних в Україні й добитися того, щоб у такий спосіб точкою
тяготіння всіх православних у Польсько-Литовському королівстві зробити Київ
(посередньо – Польщу), а не Москву. Українці ж із створення такого патріархату
сподівалися відродження Української Православної Церкви та піднесення
політичного значення України до рівнорядного партнера Польсько-Литовської
Унії.
Однією з причин незреалізованості цього плану була присутність поляків
у Києві та створення патріархату в Москві в 1589 році. Але, попри це, ідея
перенесення центру Константинопольського патріархату або створення
самостійного патріархату в Києві не погасла, Коли після заключення
Берестейської Унії Української Православної Церкви з Римом в 1596 році
почалася релігійна боротьба тих українців, які не приступили до Унії, і
з’єдинених-уніатів, то українські патріоти, щоб помирити Русь з Руссю, знову
висунули ідею створення Українського Патріархату – одного для всіх українців.
Проте з жалем треба відзначити те, що ідея створення Українського
патріархату мала запеклих ворогів насамперед між самими українцями.
Головним її ворогом був у тому часі москвофіл Ісайя Копинський, колишній
митрополит Київський і наслідник Йова Борецького, якого король Володислав
усунув й поставив на його місце митрополитом Петра Могилу. Той ексмитрополит в першу чергу бунтував проти Могили монахів, які мали великий
вплив на маси народу і на козацтво, вигадуючи, що Могила став уніатом і
патріархом з волі Папи зі столицею у Вільні. Після підпорядкування Української
Православної Церкви Московському патріархові в 1686 році не було змоги далі
висовувати ідею спільного Всеукраїнського патріархату впродовж майже 200
років.
Та все ж таки духовним, хоч і некоронованим, патріархом Української
Католицької Церкви був митрополит Андрей Шептицький. Він мав для цього
особливе повновластя від Папи Пія X, який сказав йому “вживай свої права”
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(тобто права митрополита Київсько-Галицького). І бачимо, що митрополит це
робив. Зокрема, в 1939 році він поділивши всю Україну на екзархати і призначив
для них своїх екзархів. Знаменно, що сам митрополит вважав себе і діяв як
Києво-Галицький митрополит з правами патріарха.
(8) Патріарший задум Шептицького продовжив Йосиф Сліпий. Йдучи
слідами великого митрополита Андрея Шептицького, наші ієрархи, зібравшись
12-16 жовтня 1959 року на Конференцію в Римі напередодні Вселенського
Собору, звернулися Соборним Посланням до всіх православних українців. В
ньому вони закликали до поєднання Українських Православних і Католицької
Церков в одну Церкву під проводом одного Пастиря — Київського Патріарха,
але за лише тієї умови, щоб він (той патріарх) був би в єдності з Апостольським
Престолом у Римі. Відповідь православних була відмовна.
І ось 11 жовтня 1963 р на форумі Другого Ватиканського Собору
Першоієрарх УКЦеркви Йосиф Сліпий, як вже зазначалося вище, вносить
пропозицію створити Український Патріархат. Дослівно це звучало так: “Щоб
Київсько-Галицька митрополія була піднесена до ступеня Патріархату”.
У відповідь на ці заходи ієрархії УКЦеркви 10 квітня 1970 р. префект
Східної Конгрегації переслав Йосифові Сліпому лист із застереженням, що Папа
Павло VI відкинув прохання владик Українського Обряду (не Церкви!) щодо
заснування Українського Патріархату і пропонує Блаженнішому, щоб він,
замість Синоду, організував Конференцію єпископів (на зразок латинської
Церкви). Такий лист-домагання викликало справедливу бурю протестів з
української сторони. І ось 7 липня 1971 року Папа Павло VI особисто написав до
Блаженнішого листа, в якому подав причину своєї відмови заснувати
Український Патріархат. Він оправдується, що “бодай” у цьому часі (“під
сучасну пору”) не може прихилитися до прохання Синоду Українських Владик
із-за низки причини канонічних, історичних, духовних і пастирських.
Розуміється, що таке поставлення справи обурило справедливо всіх українцівкатоликів і викликало реакцію-протести з їх боку, бо це несправедливо обмежує
права кожночасного Першоієрарха Помісної Української Католицької Церкви
(Патріарха чи Верховного Архієпископа) щодо вірних тієї Церкви поза межами
Української Держави.
Щобільше, Йосифу Сліпому заборонено було відбувати Синоди Владик
Помісної Української Католицької Церкви, хоч така прерогатива належить
Верховному Архієпископові, права якого рівні патріаршим. Причина цього
знову та ж сама: Блаженнішого трактують як Верховного Архієпископа чи
Першоієрарха Церкви в Україні без юрисдикції над Церквою в еміграції.
Проте, незважаючи на ті заборони й застереження, Йосиф Сліпий прагне
відшукати давні права, з якими київський митрополит приступив до єдності з
Апостольським Престолом у Римі. А ті права, як це видно з видрукуваних в
кнгизі І.Шевціва «Християнська Україна« Артикулів Берестейської Унії, були
майже рівні патріаршим. Рим же тих прав не хоче формально повернути. Як в
такому випадку поступити? Блаженніший делікатно відшукує їх сам. Коли Папа
безпосередньо чи точніше опосередковано через свого Секретаря Стану
забороняє скликати Синод (тут Блаженнішому тяжко було виступати проти
155

виразної заборони), то Верховний Архієпископ береться “за такий спосіб”: він
скликає Синоди принагідно, нагло, використовуючи для цього різні приводи.
Так, восени, 1971 р. при нагоді посвячення відновленої церкви свв. Сергія
і Вакха в Римі Блаженніший скликав Синод Української Ієрархії. І хоч відразу ж
на другий день єпископам була вручена заборона від кардинала Війо брати
участь у тому Синоді, вони той раз Синод все ж відбули в днях 30 жовтня — 5
листопада. Це – 5-ий з черги Синод Помісної УКЦ, на якому було обрано
Постійний Синод УКЦ: Блаженніший Верховний Архієпископ Йосиф,
митрополит Максим, митрополит Амврозій, архієпископ Іван Бучко і вибрано
від єпископів - єпископа Андрія Сапеляка в Аргентині. Владика Іван Прашко
став особистим Секретарем Верховного Архієпископа на Синодах. У відповідь
на папські заборони наші владики тоді проявили солідарність, відбули аудієнцію
в Папи і представили йому своє поновлене домагання про Український
Патріархат, а відмову Папи прийняли спокійно і, не відійшовши зі своїх позицій,
видали Послання.
Перша Сесія того Постійного Синоду відбулася в Римі 4-8 червня 1972
року. Синод опублікував своє Послання й уклав Конституцію Помісної
Української Католицької Церкви і передав її Папі до апробації. На маргінесі
додам, що тієї апробації й досі немає, хоч пройшло вже стільки років.
В міжчасі в лютому-червні 1972 року Блаженніший відвідує вдруге
українські поселення у вільному світі, зокрема в Австралії, Канаді й США, де
народ та ієрархи вже голосно і публічно називають його своїм Патріархом. На
своїм Соборчику в серпні того ж року священики в Австралії прийняли
резолюцію-рішення: поминати Блаженнішого Патріарха Йосифа на другому
місці після Святішого Вселенського Архієрея Папи Римського.
Відтак, «тривалий час ми знаходимося в боротьбі за Патріархат, - зазначає
отець Шевців. - При цьому йдеться не так про сам титул Патріархату, як
насамперед про повернення прав, які мав Київський митрополит до поєднання
Української Православної Церкви з Римським Апостольським Престолом в 1596
році«. Йде мова про повернення помісності нашій Церкві, а ті права були
понадєпископські, рівні патріаршим, бо Митрополит Київський був повним
Першоієрархом над іншими єпископами на Русі-Україні. Водночас ми хотіли і
домагалися того, щоб, повернувши ці права Блаженнішому Патріархові
Йосифові, їх поширити (чи скоріше - не обмежувати) законом про
територіальність, але поширити їх на всю нашу Церкву на поселеннях у вільному
світі.
Але, на жаль, з часом ряди борців за Патріархат порідшали із-за
дезертирства в ті роки майже всіх владик (окрім єпископа Івана Прашка з
Австралії) з-під стягу Блаженнішого. Вони не надали йому очікуваної моральної
підтримки під час Римських святкувань (липень 1975 року), не солідаризувалися
з ним і тим самим виставили ідею нашого патріархату на важке випробування.
Особливо вороже і паскудно щодо митрополита діяв єпископ з Аргентини
Андрей Сапеляк. Підступність його діяльності розкрито в книзі А.Колодного
«Іван Шевців – життєпис українція-християнина» (К.,2011. – Розд.5 і 7).
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(9) Патріарший задум Шептицького залишається незавершеним.
«Боротьба за Патріархат УГКЦ ще не завершена, - наголошує непочутий в УГКЦ
богослов Іван Шевців. - Ніхто – ні сама Церква українських греко-католиків, ані
Ватикан - не сказали останнє слово. Тривалий період ми знаходимося в міжчасі,
щоб зробити ревізію сил й зосередити всю енергію на вибудову Патріархату
знизу, зсередини, від себе самих, відродження Патріаршого мирянського руху,
усунення владик-римчуків з єпископату Церкви, навіть без попереднього
визнання чи благословення Папи (бо ж тільки Папа або Собор можуть оголосити
патріархат!)».
Ідею Українського Патріархату Андрея Шептицького і Йосифа Сліпого не
продовжили ні Мирослав Любачівський, ні Любомир Гузар. Заявлена на перших
порах активність в реалізації цього законного права Українських греко-католиків
новим Предстоятелем УГКЦ Святославом Шевчуком нині зійшла фактично до
нуля. Йде розбудова якоїсь Патріарщої Курії, хоч що то є, чи проходили такий
етап у своєму інституційному зростанні діючі в структурі Світового католицизму
дрібнюсінькі Патріархати, чітку відповідь у видруках Церкви знайти не можна.
Не надаючи УГКЦ статусу Патріархату, Ватиканська курія тут діє на догоду
Московському Патріархату, перед яким вона симпатизуючи загравала протягом
всього минулого століття (Див.: А.Колодний. Іван Шевців: життєпис українцяхристиянина. - Розд.7). І ось можливо й (поруч з іншим) за цю неукраїнськість
нещодавно покійного папу Павла VІ Ватикан возніс до рангу святих. З точку зору
українців не у святі його варто висвячувати, а в антихристи. Такого відвертого
антиукраїнця серед римських пап тяжко знайти. Правда, про нього не скажеш
словами Т.Шевченка «чернець годований», бо ж він був надто худим до таких.
Аргумент папи міг би мати свою значимість, якщо б при цьому мова йшла
тільки про саму гідність однієї особи. Блаженніший же Йосиф і віряни-грекокатолики домагалися від Риму піднести до патріаршої гідності не одну якусь
особу, а багатостраждальну Українську Греко-Католицьку Церкву, як частину
Вселенської Церкви й Духовну Матір та Опікунку всього українського народу –
на материку й поселеннях. Патріарх такої Помісної Церкви повинен мати владу
над усіма вірними тієї Церкви, незалежно від місця свого перебування чи місця
поселення його вірних. Адже коли Папи Римські були в Авіньйонській неволі, то
вони не втрачали своєї судовласті над всією Церквою. Отож, такий аргумент, це
не причина, але, на нашу гадку, лише претекст для оправдання негативної
настанови римських кіл до справи Українського Патріархату.
Щоб діяти, треба мати власну платформу, власну хату, бо “в своїй хаті —
своя правда!”, як це казав Т. Шевченко. Патріарх Йосиф будує в Римі Собор св.
Софії, Український Католицький Університет св. Климентія. Останній давав
можливість за допомогою науки збирати українців в розсіянні сущих. Кардинал
Йосиф водночас з цим купляє місце й будує Патріарший Двір у центрі Риму,
купує монастир для студитів, розвиває наукову й видавничу діяльність УКУ і
Богословського Наукового Товариства. Він проводить також й іншу роботу.
Плекаючи ідею Патріархату для УГКЦ, Йосиф Сліпий заявив: “Відпустіть
мій народ до самостійного церковного життя! Верніть нам наші права і
привілеї, бо не раби ми й не підлітки, а дозрілий народ із славним минулим, із
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тисячолітніми християнськими традиціями і світлим майбутнім! Не ласки
хочемо, а повернення нам належної нам спадщини дідів і прадідів наших,
повернення наших давніх прав і привілеїв!”. Скажемо прямо: папи своїми
негідними відмовами плюють в очі українцям, українцям, які за свою відданість
Українській Греко-Католицькій Церкві платили свободою, платили життям.
Отець Іван Шевціва робить влучний висновок: «Велич особистості
Патріарха Йосифа та історичну вагу ідеї Українського Патріархату найкраще
розуміють і цінять наші вороги. Вони робили все можливе, щоб особистість
Патріарха Йосифа, а в тому числі і його ідеї і справи, викривляти, принижувати,
знеславлювати й відкинути у забуття. Але це не сміє нас знеохотити до дії в
наших змаганнях за Патріархат. Свідченням живучості нашої Церкви є її
бурхливе відродження в незалежній Україні. Патріархат нам належить! На нього
ми маємо історичне право, куплене кров’ю українських мучеників та
ісповідників упродовж цілого тисячоліття християнства на Україні, а всілякі
ворожі заходи і перешкоди в його здійсненні вважаємо за кривдячі для нас і
несумісні з духом Христа й Другого Вселенського Ватиканського Собору«.
На завершення цієї статті подам батьківську пораду отця Івана: «Заповіт
Йосифа Сліпого “Щоб Ви не зневірилися і щоб Ви любили один одного” поряд
із Шевченковим “Поховайте та вставайте!” зобов’язує нас до здобуття провідної
зорі українського народу – об’єднання всіх українців в одній Христовій Церкві
Києво-Галицького Патріархату, в Самостійній Українській Державі!». Певне
давно пора УГКЦ вийти із підпорядкування Ватикану і разом із Українськими
Православними Церквами стати до розбудови Єдиної Помісної Української
Християнської Церкви.
1.9 б Митрополит Андрей Шептицький про будівництво «Рідної Хати»
Митрополит Шептицький – значима постать в історії України. Насамперед
ми його оцінюємо як будівничого Українського греко-католицизму, оберега його
Церкви, завдяки якій, наголосимо на цьому, збереглося на сьогодні українство як
етнос. Збереглося, бо в регіонах поширення православ’я, яке повсюдно на наших
теренах стало московським, про Україну і українців стали згадувати вже в
минулому часі, згадувати, як Малоросію і малоросів поруч із великоросами і
бєлоросами. Відтак, завдяки Греко-Католицькій Церкві, відродженій Андреєм
Шептицьким за умов її римо-католизації, зрештою вдалося сформувати
Галичину «українським П’ємонтом». Більше того, Шептицький відчув, хто може
продовжити його справу збереження греко-католицизму, а через нього – за
різних обставин – і українства в діаспорі. Це був владика Йосиф Сліпий.
В 1963 році митрополит Сліпий, як «в’язень Москви», прибув до Риму.
Прибув до своєї розселеної парафіями і єпархіями по світу Церкви, яка настільки
зримчикувалася в діаспорі, що в особі своїх єпископів вже не готовою була
прийняти митрополита за свого главу. В цьому їм підспівувала всіляко Римська
курія. Вона, вознісши митрополита до статусу кардинала, зробила його «в’язнем
Ватикану». Він вже не міг скликати архієрейські собори УГК Церкви, їздити без
візи на те папи у різні країни в її єпархії і парафії, формувати нові єпархії. УГК
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Церкві відмовили в піднесенні її до статусу патріархії, який фактично надав їй
Другий Ватиканський собор, бурхливими оплесками сприйнявши слова
митрополита Йосифа про нього за УГКЦ. Формувалася в українських діаспорних
єпископів думка, що Церква може мати тільки одного-єдиного главу і для УГКЦ
ним є лише Папа.
В роки ув’язнення глави УГКЦ її діаспорні єпархії існували як своєрідні
феодальні утворення, а відтак вони вже не бажали віддавати якісь кошти на
оплату офісу Церкви, її навчальних інституцій, видавничої діяльності та ін. У
протидії Йосифу Сліпому з його ідеєю патріархату великою активністю
відзначився папа Павло VІ, а серед українського єпископату - митрополит
Максим з Канади і єписок Андрій Сапеляк з Аргентини. Проте Йосиф Сліпий у
різний спосіб активно протидіяв переліченій протидії. Папі Римському він прямо
заявив: «Ми не для того стали католиками, щоб перестати бути українцями». Що
стосується статусу патріархату, в чому йому відмовила Папська влада, то тут
Йосиф Сліпий також не був багатослівним. Папі він сказав: «Якшо Ви не надасте
Патріархат, то це зробить Ваш наступник». Правда, що стосується «наступника»,
то ні папа Іван Павло ІІ, ні Бенедикт чи Франциск такої щедроти щодо УГКЦ не
виявили. Зникли в УГКЦ ті священичі і мирянські товариства, які за Йосифа
Сліпого прагнули зреалізувати ідею Андрея Шептицького про Патріархат.
З’явилася в Церкві якась символічна «Патріарша курія», яка так працює, що,
гадаю, навіть до кінця цього століття зрештою зреалізує патріарший задум
Шептицького і Сліпого. Всю цю історію патріарших пошуків в УГКЦ я на
документальній основі описав у книзі «Іван Шевців: життєпис українцяхристиянина» (К., 2011). Подібно долі патріархату УГКЦ вже на півстоліття
затягнувся процес беатифікації Андрея Шептицького. Варто було б вже
подумати при цьому і про мученика за УГК Церкву митрополита Йосифа
Сліпого. Ватикан у своїх відносинах з УГКЦ діє з постійною оглядкою на
Московський Патріархат, з яким, складається враження, має якісь потаємні
відносини. Навіть на офіційних прийомах в Нунціатурі Апостольської столиці
завжди присутні представники Московського, але не Київського Патріархату.
Чогось рідніші римо-католикам вороги греко-католиків, ніж їх друзі з
українських православних. Я тут про це пишу відкрито, бо ж в греко-католиків
така думка наявна невиголошеною. З мого боку це не зневага і ворожість, а
заклик до роздумів. Хто ще це скаже!
Визнаємо з вдячністю і гордістю, що сформована Шептицьким і Сліпим на
Галичанських теренах українськість нашого греко-католицизму переможно
виявила себе в місяці Революції Гідності, виявляє себе й нині у боротьбі України
з московським агресором, його поплічниками-сепаратистами, у несприйнятті
виголошеного Московською Церквою якогось абстрактного миру. Ми бачили
священиків УГКЦ на всіх ділянках нашої боротьби за європейську Україну, за
утвердження української України. Бачимо нині в капеланському статусі у
боротьбі із московським агресором і її підспівувачами – сепаратистами із Сходу
країни. Це – вияв шептицьківської закваски «рідної хати«. Відтак, вшановуючи
митрополита, ми маємо тут сказати слово вдячності УГК Церкві за виплекану
нею українськість у своїх вірян, за толерантну співпрацю в дні Майдану із
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іншими власне українськими Церквами. Нам нині потрібно всіляко розвінчувати
спроби фашистської Москви зняти і наклеїти цей свій ярлик як на УГК Церкву,
так і на її очільників Андрея Шептицького та Йосифа Сліпого. Ми маємо
довести, що в ще конфесійно неподіленій «київській купелі» князя Володимира
були не тільки ті, хто нині відносить себе до православних, а й ті, хто зве себе
греко-католиком. Східний обряд єднає їх.
У тому русі за Патріархат УГКЦ, який підспудно живе в свідомості
українських греко-католиків, важливу роль відіграють думки Андрея
Шептицького про «Рідну Хату».
Митрополит Андрей Шептицький є найбільшою постаттю, яку Шептицькі
дали Україні. Але, беручи до уваги ті заслуги, які має митрополит перед
українським народом і його Церквою в їх збереженні, зазначимо, що як
Шевченко в XIX, так Шептицький в XX столітті був для України прещедрим
даром Божого Провидіння. Ті, хто постійно спілкувався з митрополитом,
“дивилися на нього як на Богом зісланого Батька Народу, ласкавого Батька, що
своїм серцем огортає рідну Українську Церкву, жаром такого запалу, який могли
мати тільки Апостоли і безпосередні їх учні. Ми бачили в нім Серце
Українського Народу..., Апостола призначення України, Андрея XX століття”
(Чубатий М. Митрополит Андрей та його ідея католицької України // Обнова. 1994. – № 2-3. – С.21).
Часто порушують питання, чому релігійний діяч став речником інтересів
українського народу, провідником світського національного життя. Відповідь на
нього одна: митрополит розумів, що в Україні доля народу і Церкви тісно
пов’язані між собою. У “Рідної Хати” (а саме так Шептицький називав Україну)
має бути й “Рідна мати”. Такою рідною і справжньою матір’ю для українців є
їхня Церква. І саме так, як хиріє й занепадає матеріально й духовно та родина, де
немає жінки-матері, так само роздертою глибокими національними чварами,
релігійними суперечками стала “наша рідна всенаціональна Хата-Батьківщина”
через відсутність у ній єдиної Христової Церкви – Церкви-Матері. А оскільки
Церква є “прецінь організацією не людською, а Божою”, то на ній насамперед
лежить, зауважує митрополит, обов’язок реалізації того покликання, яке Бог,
обіймаючи долю всіх народів, поклав на український народ (Шептицький А. Як
будувати Рідну Хату? – Люблин, 1989. – С. 19). Єдність народу Шептицький
вважав безпосередньо залежною від єдності Церкви, яка для нього “є цінною і
великою силою”.
Виявом глибокого патріотизму митрополита було те, що Україну він
назвав “Рідною Хатою”. І це не просто образний вислів. Саме Українська Хата –
праматір пристановища людського – була тією колискою нашого народу, в якій
дістала свій вияв наступність його традицій, художніх смаків, моралі й
світобачення. Шептицького турбувало те, що ця Хата не є єдиною, що вона, хоч
і рідна, але поділена ворогуючими братами. Проте, зауважує він, “український
нарід є одним народом, дехто схоче навіть сказати – одним організмом, тому й
належить йому стати і суцільним національним твором” (Там само. – С. 20).
Парадоксом є те, що глибока і сильна воля українця мати свою державу тут
же розбивалася об прагнення окремої партії чи групи, а то й одиниць людей мати
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цю державу такою, якою вона хоче. Фатальні незгоди українців поміж собою,
суперечки, розбрат, сварки, партійність, відзначає митрополит, нищили кожну
їхню національну справу. Відтак праця численних палких патріотів набувала
“визначного руйнівного характеру”.
Прагнення з’ясувати, що ж зумовлює роз’єднання українців, вивело
Шептицького на осмислення особливостей їхньої національної психології. Він
підкреслює, що український народ у своїй організації далекий від “природного
організму”. Його суспільність нагадує скоріше “купу піску”, поодинокі зеренця
якої нічим не пов’язані між собою, а не могутнє дерево, в якому розвивається
життя, сповнене сил і здоров’я. Відзначивши цю особливість українців,
Шептицький запитує: Де причина цього розбрату, ненависті, незгоди, сварок? Де
причини труднощів у порозумінні? Чому попри єдність мови й звичаїв, вони ніяк
не дійдуть спільної праці? Чому кожне непорозуміння між українцями
переростає в “хронічний стан антагонізмів”, хоча з обох боків нібито і є
“найбільша воля і патріотизм”?
Розмірковуючи над цими складними проблемами, Шептицький влучно
зауважує, що цьому патріотизмові завжди притаманний “брак самокритицизму”:
наш патріотизм ми міряємо не розумом, а серцем, температура якого часто
“заступає в наших очах усі наші прикмети”. “У многих напрямах, – пише він, –
ми ще люди примітивні, для яких демонстрація, фраза і шум часто видаються
чимсь важнішим, ніж спокійна земна розвага та витривала праця. В нашій
суспільності надто часто стрічаються люди, які себе вважають фаховими
політиками, хоч не мають ніякого фаху і ніякого спеціального знання. Само
положення змушує заступати поважнішу фахову працю риторикою. Ми зрештою
пробудилися до національного життя в добі, в якій демократичні принципи
уважались святими. Ми унаслідили, може, й прикмети, але напевно й хиби
демократизму. Це все спричинює, що над своїм патріотизмом галичани мало
застановляються і не мають нагоди відноситися до нього критично” (Декрет
Архієпископського Собору 1943 р. // Шептицький А. Листи-послання (19391944). – Львів, 1991. – С. 410).
На думку митрополита Андрея, лише та нація може бути духовно сильною
і мати вплив на інші народи, яка, виступаючи репрезентом якоїсь ідеї
універсального значення, залишає свій слід у культурі християнського світу.
Таку роль волею Божою було визначено Україні, яка прийняла нероз’єднане
християнство, вміло пов’язала його із своєю дохристиянською культурою і
створила особливий тип християнства на Сході Європи – українськослов’янський, який довго мав приязні взаємини з Римом і здійснював великий
вплив на своїх сусідів.
На жаль, український народ протягом століть перебував у різних державах.
До того ж, він жив на землі, що “лежить на пограниччі двох культур, взаємно
собі противних, майже собі ворожих: східної і західної, культур, що належать до
різних віросповідань, церков, вражених, в свою чергу, симптомами роз’єднання.
Відцентрові сили в релігійному житті країни виявилися більшими і сильнішими,
ніж доцентрові, єднальні. Це розірвало і поділило на частини Христову Церкву”.
І ось ми маємо православ’я, підпорядковане неканонічній Московській церкві, і
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Українську автокефальну церкву, підпорядковану Римському престолові ГрекоКатолицьку Церкву, і католиків латинського обряду. Окрім цього – “поважне
число” різних протестантських сект. “Мало який нарід так у релігійному житті
поділено, як наш нарід”, – з сумом підкреслює Шептицький (Шептицький А. Як
будувати Рідну Хату. – С. 24).
Але якщо в світі цей поділ на конфесії і “табори” пролягає між країнами,
регіонами, етнографічними типами, а релігійні суперечності ділили Візантію і
Рим, Москву і Європу, Схід і Захід, католиків і протестантів, то в Україні ці
антагонізми, “ворожнечі і взаємні... безконечні непорозуміння зібралися на одній
землі, в одному народі. Тому “ясно, як на долоні, – підкреслює митрополит
Андрей, – що Рідна Хата не постане, що не буде українського моноліту, коли
українці-самостійники не зможуть мимо всіх різниць, які їх ділять, завести поміж
собою якнайбільшої єдності. Тієї єдності Україні треба, а та потреба накладає на
нас усіх обов’язок і від сповнення того обов’язку залежить ціла будучність
Батьківщини” (Там само. – С. 24-25). Обов’язок цей – не фразою, а “діланням”,
працею “причинятися до множення елементів єдності, до усування елементів
роздору”.
Шептицький доводить, що католицька віра своєю суттю ані загалом, ані
частково органічно не поєднана з латинським обрядом. Щоб східних приєднати
для Бога й Церкви, зауважує він, треба нам східними бути або такими ставати.
Якщо в деяких провінційних церковних об’єднаннях і впроваджувалися окремі
елементи латинства як вияв якогось наближення до вселенської науки Христа, то
ця “вузькість понять” завдала шкоди унійній праці. Митрополит наголошує на
тому, що наближення чи приєднання до католицизму не потребує зміни
церковних, обрядових чи національних традицій і звичаїв. Більше того, він
радить відновлювати “наші питомі традиційні звичаї”, а всі обрядові
новоутворення якнайбільше пристосовувати до східних традиційних обрядових
форм, прибирати їх у східно-візантійські шати.
Дотримання Українського Східного обряду, за Шептицьким, це не якийсь
спротив вселенській вірі, а вияв нашого прагнення “бути собою”. Тому він
водночас застерігає і від сліпого візантинізму, прийняття чужих для українців
обрядів Російської синодальної Церкви. Зокрема, не треба надавати обрядовим
формам самим по собі якогось догматичного значення, додержуватися вимог
цезаропапізму, визнавати анафему тим, хто бажав самостійності України.
Оскільки Українське Православ’я виробило свій Східний обряд, то православний
українець не має підстав солідарізуватися із Царгородом чи Москвою як
осередками православ’я такою мірою, щоб критику супроти них сприймати як
особисту образу, докір українському віросповіданню. Шептицький, навпаки,
вважав своїм обов’язком “зробити все можливе, аби причинитися, бодай в деяких
справах, до порозуміння між різними українськими віросповіданнями”
(Шептицький А. У справі порозуміння // Шептицький А. Листи-послання (19391944). – С. 337).
Митрополит виробив конкретну програму дій з “релігійного помирення”,
яка, зокрема, включає такі умови: 1) кожне віросповідання має зробити такі
можливі поступки, “на які совість дозволяє” і які не йдуть супроти послуху його
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Святому Законові, супроти обов’язків Богу. Поступки має виявляти Церква, а не
окремі віруючі; 2) питання помирення треба розв’язувати самостійно, “не
лишати рішення чинникам українському народові чужим, а може й ворожим”,
зокрема Російській церкві; 3) вирішення своїх проблем не ставити в залежність
від порозуміння між собою Риму, Царгороду чи Москви; 4) в пошуках
порозуміння “однаково брати релігію за релігію, а не вважати її за політичний
чинник в досягнення іншої мети”; 5) щоб порозумітися, треба користуватися
однією мовою. Цією мовою, що слугує підставою для всякого спілкування, є
християнський світогляд; 6) позбутися того духа розколу і ненависті, який
спричиняє, що “українець українцеві – ворог”.
Єдність Церкви на рівні її національного буття, за Шептицьким, не є
реалізацією “мети Христа з’єднати ціле людство в своїй Церкві”, бо та єдність
“мусить бути вселенською єдністю”. Певною мірою цю роль виконують ті
національні церкви, які є частинами Вселенської Церкви, адже вони дають своїм
народам “якусь єдність, сильнішу від тієї єдності, що повинна і може лучити між
собою всі народи світу” (Шептицький А. До тих, що виїжджають // Там само. –
С. 266). А ті національні церкви, які не поєднані із Вселенською Церквою,
навпаки, спричинюють “загострення внутрішніх народів”. Наочним прикладом
цього може бути Російська синодальна Церква, яка після падіння царату
“розпалася на куски”. На наше нещастя, й Українська Православна Церква
поділяє цю недугу, що може призвести “наш нарід до повної руїни, якщо
представники українських Церков не знайдуть способу поєднання” (Там само. –
С. 269).
Завдання українського народу Шептицький вбачав у створенні таких
суспільно-історичних обставин, які б забезпечували всім “правдиве і стале
щастя” й водночас “мали досить внутрішньої сили, щоб поборювати відосередні
тенденції внутрішнього розкладу і успішно захищувати межі від зовнішніх
ворогів” (Шептицький А. Як будувати Рідну Хату? – С. 3). Такі завдання, на його
думку, Україна зможе виконати лише за умови монолітності, тобто цілісності
свого громадянського організму, морального здоров’я останнього, оживлення
його сильним і свідомим своїх цілей “одним духом”, що з внутрішньої життєвої
сили розвивається, за умов реалізації глибокої й сильної волі українців мати свою
державу. Але “єдність Хати”, за Шептицьким, залежить насамперед від
“національної єдності”. З жалем митрополит визнає те, що Україна не є таким
монолітом. Проте існує надія, що “Боже Провидіння дасть українському
народові виконати його природне право – вибрати собі й установити форму
управи своєї Рідної Хати” (Там само. – С. 5). Єдність і могутність Батьківщини
значною мірою залежить, на думку Шептицького, від “виховної сили Церкви”,
зокрема від праці духовенства в роз’ясненні тих християнських чеснот, що
орієнтують на “сповнення громадянських обов’язків”.
Чинники, які зумовлювали об’єднавчу діяльність митрополита, лежать не
в особистісній і навіть не в національній площині. Своє прагнення до об’єднання
православних і католиків він обґрунтовував тим, що Ісус Христос “для спасіння
людства міг оснувати тільки одну Церкву”. Відтак лише одна християнська
Церква може бути правдивою. При цьому митрополит категорично відкидає
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думку, що можна однаково спастися “в кожній вірі”, що меншість (тобто
українці-католики) мають “повернутися до православ’я”, що церковні справи
слід вирішувати “без огляду на віру”, “тільки з боку національного” і що кожна
з Церков може мати і свою конфесійну територію. Він навіть засуджує того
католика, який через своєю байдужість до питання, яка Церква є правдивою,
лишається “дальше віддаленим від правдивої віри, ніж нез’єднанний
православний, що вважає своє православ’я... за одиноку правдиву церкву, а
Вселенську Церкву уважає за єретичну” (3 декретів Собору 1942 р. //
Шептицький А. Листи-послання (1939-1944). – С. 250).
Піклування про долю України проймало все свідоме життя митрополита
Андрея – від Божого поклику стати монахом-василіянином до останнього
подиху. Отець доктор Йосип Кладочний, безпосередній свідок передсмертних
хвилин Шептицького, згадує його останні слова: “Україна звільниться зі свого
упадку та стане державою могутньою, з’єдиненою, величавою, яка буде
дорівнювати другим високорозвинутим державам. Мир, добробут, щастя, висока
культура, взаємна любов і згода будуть панувати в ній. Усе те буде, як я кажу.
Тільки треба молитися, щоб Господь Бог і Мати Божа опікувалися завжди нашим
бідним, замученим народом, який стільки витерпів, і щоб ця опіка тривала вічно”
(Кладочний Й. Останні дні життя митрополита Андрея Шептицького // Світло. –
1944. – № 1 1 . – С. 371). Ці слова немов уособлюють незламну віру митрополита
Андрея Шептицького у щасливе майбутнє українців.
1.10 МИТРОПОЛИТ ЙОСИФ СЛІПИЙ В БОРОТЬБІ ЗА
ПАТРІАРХАТ
Йосиф Сліпий - предстоятель Української Греко-Католицької Церкви,
визначний український релігійний, науковий і політичний діяч, сподвижник і
наслідник митрополита Андрея Шептицького. Богословську і філософську
освіту отримав у Львові, Інсбруку, Римі. В 1917 олці рукоположений на
священика митрополитом Андреєм Шептицьким. З 1922 року - професор
догматики Львівської духовної семінарії, в 1926-1929 роках ректор семінарії, а в
1929-1939 роках - ректор Львівської богословської академії. Організатор
Богословського наукового товариства, редактор науково-богословського
квартальника «Богословія». З 1944 року - митрополит. В 1945 році ув'язнений і
лише в 1963 році на клопотання папи Івана ХХІІІ і президента США Джона
Кеннеді помилуваний і звільнений з ГУЛАГу. На вимогу папи прибув до Риму.
В 1965 році став кардиналом. Виступив обвинувачем радянського тоталітаризму,
борцем за свободу церкви і народу. Об'єднав і активізував роботу релігійних і
політичних сил діаспори. В 1963 році заснував Український Католицький
університет св. Климентія в Римі. Ним відновлено наукове товриство і
видавництво часопису «Богословія». На ІІ Ватиканському соборі порушив
питання про утворення Київського патріархату, що було сприйняте, а відтак і
схвалене ним. У 1975 році, всупереч мовчанці Ватикану, прийняв титул
патріарха. Залишив «Завіщання про єдність українського народу і церкви». У
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1992 році прах Йосифа Сліпого перевезений до Львова і розміщено в крипті
собору св. Юра, хоч і було у нього прохання поховати його на території св. Софії
в Києві. Патріарх залишив після себе цілу бібліотеку написаних різного змісту
богословських і релігієзнавчих праць.
Тепер звернемося безпосередньо до теми нашої статті.
Ідея патріаршого устрою Української Церкви має свою окрему історі. Її
зародки можна відзнаходити в постійних змаганнях Київських, а потім
Галицьких митрополитів до повного усамостійнення від Грецької ЦерквиМатері і Царгородського, Вселенського патріарха. Хоч насправді українські
митрополити, які носили титул «Митрополит Київський і всія Руси», до
поглинення Київської Церкви в 1686 році Московським Патріархатом втішалися
майже патріаршими правами на терені своєї просторої митрополії.
Відтак ідея Українського Патріархату не є новою. В той чи інший спосіб
вона актуалізовувалася протягом всієї християнської історії України. Новим в її
сьогоднішньому розумінні є щире і глибоке зацікавлення нею всіх прошарків
української спільноти та болюче відчуття невідкладної потреби патріархальної
церковної установи для збереження і дальшого існування нашої Церкви. Бо,
будучи руйнованою і нищеною на землях України, ця Церква спонтанно бажає
зосередити всі свої сили, щоб не тільки себе зберегти і закріпити у вільному світі,
але щоб у відповідний час, коли на матірній українській землі переможе справедливість і заіснує свобода релігійних переконань, також прийти з допомогою
своїм вірним на рідних землях.
З часу звільнення з московської неволі митрополита Йосифа Сліпого,
зокрема після визнання Вселенським Собором, що в Східній Церкві Патріархати
- це завершення організаційної структури-побудови тих Церков у кордонах
національних або обрядових, та після виступу митрополита Йосифа перед
отцями Другого Ватиканського собору з проханням про створення Українського
Католицького Київсько-Галицького Патріархату, погляди на створення
Українського Патріархату спочатку зросли несподівано високо. Після визнання
Апостольською Столицею прав Верховного Архиєпископа за митрополитом
Йосифом, який той титул і судовласть рівнозначні з патріаршим, дають всі
підстави до твердження, що ми вже знаходимося в стадії творення-організації
Українського Католицького Київсько-Галицького Патріархату. В тому напрямі
наша ієрархія під проводом Верховного Архиєпископа Йосифа зробила певні
історичні кроки-заходи, а саме: на Другій Сесії Ватиканського собору, восени
1963 р., митрополит Йосиф вніс проект про створення Українського
Католицького Патріархату; на IV Архиєпископському Синоді УГКЦ в Римі 9
жовтня 1969 р. всі владики (їх було 18) видали Спільне Пастирське Послання, в
якому заявляють, що ідея Українського Патріархату в нас не нова та що наступив
час її здійснити і вислали листа у тій справі до Папи Павла VІ-го. На закінчення
того Синоду, 4 жовтня 1969 року, Верховний Архиєпископ Йосиф заявив: «Ми
стоїмо безповоротно на шляху патріархального устрою нашої Церкви; а в Католицькій Церкві під проводом Намісника св. Петра наша Помісна Церква має
запевнену самобутність і розвиток». Бажання патріархату з Блаженнішим Кир
Йосифом у проводі стало всенародним. Тому нічого дивного в тому немає, що
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такі заходи наших владик і бажання народу в справі Українського Патріархату
викликали лють і страх у наших ворогів, зокрема в Москві й Варшаві, й вони
вжили всіх політичних та інших впливів, щоб до того не допустити.
Проте мали ще й відсутність єдності серед єпископів УГКЦ, велику
кількість серед них римчуків та втручання неприхильних до Церкви москофілів
з Римській Курії, а зрештою й відмову самого українофобського Папи Павла VI
в здійсненні ідеї нашого патріархату в сучасну пору. Але це не могло, як зазначає
слушно отець Іван Шевців, зупинити наші зусилля і прагнення до прав нашої
Церкви в лоні Католицької. Блаженніший Верховний Архиєпископ Йосиф
зайняв у цій справі рішучу позицію. Не проголосив патріархату теперішній папа,
але він може змінити своє ставлення до ідеї або це зробить його наступник.
«Тимчасові труднощі», що їх має теперішній Папа Павло VI з проголошенням
нашого патріархату, не вічні. Їх мусимо прийняти з порозумінням і надією на їх
зміну і покращення в наступному на нашу користь, бо сила Божої справи мусить
взяти верх над людськими перешкодами. Створення Українського Патріархату,
поєднаного з Римом, поверне Українській Церкві її давню провідну роль на
Сході Європи. Такий патріархат стане приємником давніх прав і судовласті
київських митрополитів, а вслід за тим матиме право поширювати ідею
церковного поєднання.
Окремий Український Патріархат раз і назавжди відгородить нашу Церкву
від Москви та її претензій навертати нас на своє, московське «благочестя» православіє, цареславіє, сталінославіє і перешкодить московським претензіям
затримати нас у своїй орбіті впливів так званого «Третього Риму» і приверне
Україні втрачену на користь Москви місію на Сході Європи - бути носієм
правдивого православ’я, яке, попри всі правди Віри Перших Семи Вселенських
Соборів, визнає одного Голову в Христовій Церкві.
Український Патріархат, поєднаний з Римом, з Українським Патріархом у
проводі, дозволить нам ще більше закріпити наші зв'язки із Заходом і привернути
на Заході давнє переконання, що Україна є частиною Європи, а не Азії, куди хоче
затягнути нас Москва. Саме окремий Український Католицький ІІатріархат має
служити засобом України з Європою в духовній, релігійній і культурній
площинах.
Створення-заіснування Українського Патріархату, хоч поки що тільки на
чужині, причиниться до уніфікації, тобто поєднання в одно, всіх наших
митрополій та апостольських екзархатів на чужині під проводом одного Пастиря
- Українського Патріарха. Це призведе до закріплення однієї судовласті і
дисципліни всередині нашої Церкви на чужині, приведе до обрядової і мовної
одноманітності в різних дієцезіях і країнах, зцементує в одно нашу ієрархію і
мирян. Одним словом, Патріархат приведе до оживлення і зміцнення релігійного
життя вірних нашої Церкви та причиниться до її розквіту на чужині й підготовки
до відбудови Царства Божого у Вільній Україні.
У світлі вислову Блаженнішого Йосифа: «Для нас українців в сучасну пору
Церква - це Держава», постання Українського Патріархату - це важний крок
вперед у розбудові Української Держави й платформи для всебічної праці та
боротьби за визволення України».
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З часу появи у 1973 році видрукуваного вище тексту статті Івана
Шевціва «Ідея Українського Патріархату та її здійснення» і по-сьогодні
відбулися великі зміни на краще в поглядах деяких ієрархів УГКЦ в діаспорі,
наступний після Павла VІ Папа Іван Павло II, на відміну від його несприймаючих
Україну самостійною державою попередників, в питанні Патріархату УКЦеркви
зайняв дещо прихильнішу позицію.
Завдяки стійкості покійного Патріарха Йосифа в обороні прав УКЦеркви і
незважаючи на різні перешкоди з боку Римської Курії було збережено
синодальний устрій Церкви, архітектом якого був Ісповідник Віри. Той устрій
визнав правильним Папа Іван Павло II, чим підтвердив слушність прагнень
владики Йосифа Сліпого за Патріархат, сказавши на похоронах покійного 8
вересня 1984 р.: «Він боровся за справедливу справу...».
У серцях віруючого люду Верховний Архиєпископ Йосиф був Патріархом.
До голосу й бажань діаспори - бачити свою Церкву оформленою в патріархаті,
долучився й голос народу на Батьківщині. Його висловив перед Папою на
зустрічі владик УГКЦ в Римі 24-26 червня 1990 р. митрополит Володимир
Стернюк: «Наші вірні, яких я сьогодні перед Вами тут представляю, очікують від
Вашої Святості піднести нашу Церкву до патріаршої гідності».
З часу урядової легалізації УГКЦеркви й повернення її глави Мирослава
Івана Любачівського до його собору й палати св. Юра у Львові, відпала й остання
перешкода Римської Курії в проголошенні Патріархату УКЦеркви - територія!
Гадалося, що одержання статусу Патріархату - тепер це справа часу, коли,
згідно з рішенням Другого Ватиканського собору, Вселенський Архиієрей - Папа
Римський - формально проголосить Український Католицький Патріархат.
Очікувалося, що це може статися в 1992 році, в часі запланованого візиту Папи
в Україну або ж у 1996 р. з нагоди в 400-ліття Берестейської Унії. Це - буде лиш
формальність. Цьому сприятиме те, що УГКЦерква вкрита ореолом мучеництва,
а відтак патріарший клобук на голові її архипастиря буде швидше короною за всі
її дотеперішні терпіння Христа ради й за вірність Христовим намісникам у Римі.
Але всі ці сподівання зрештою виявилися ілюзорними. Автор тексту не
стане тут докопуватися до того, хто у Ватиканській цитаделі постійно грав (та
нічого правду приховувати - й нині грає) злу шутку проти українського народу і
його Церкви. Але думає, що це йшло тією чи іншою мірою все ж від найвищої
особи, бо ж Ватикан – це фактично теократична, монархічна держава. Суверен її
– Папа Римський.
Визнаємо, що історія ставлення Ватикану до України у всій її
суперечливості і правдивості ще не написана. Вона полита кров’ю. Багато чого в
ній замовчують. В цьому переконують зокрема видрукувані отцем Іваном
Шевцівим в різних його книгах документи. Зустрічаючись в Києві зі студентами
Університету ім. М. Драгоманова, Ліна Костенко наголосила: «Україна буде тоді,
коли в світі будуть люди, які найдужче боятимуться її ганьби». У Ватиканській
курії такі чогось довго не появляються. Може тут слушною є гадка отцяпрофесора Івана Музички, що там щодо нас буде інша думка, коли серед її
службовців будуть і українці (не малороси-римчуки). Відтак до цього часу вони
чомусь тримаються від неї переважно стороною.
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Знаючи ситуацію в Римській Курії з питання Патріархату більш
прозорливішим виявився той же Іван Музичка. В листі до Івана Шевціва ще в
1991 році, зауваживши на наївності сподівань останнього на зваженості
ставлення Апостольської Столиці до прагнень Йосифа Сліпого із-за його майже
20-річного ув’язнення за вірність їй, написав: «Ми будемо мати Патріархат
тоді, як свиня на дерево вилізе! Рим про все те наше знає. А ми себе хвалимо,
яка то ми Церква мучеників і великанів, а ми – Церква карликів, а тії справжні
мученики не знають, за що й загинули. Або – ми принаймні їхньої жертви не
вміємо тепер використати, чи краще: на ній творити великі діла».
Пригадую, коли я, автор статті, вітав отця Івана Музичку із 25-літнім
ювілеєм цих слів. Він запитує: «Звідки Ви їх взяли?». Кажу, що з його листа до
Шевціва, який в мене є. Отець тоді просить мене нікому цього листа не
показувать, бо ж його за це папські єзуїти зведуть із цього світу. Ось так: за
Патріархат життям можна поплатитися.
Для Ватиканської Курії вже майже 50 років нічого не значить Декрет про
Східні Католицькі Церкви, ухвалений Другим Ватиканським собором, який чітко
визначав, що всі ці Церкви (ВСІ !!! –Авт.) мають право на патріарший статус. Всі
– але чомусь не українська!? Для неї нічого не значить і те, що Другий
Ватиканський бурхливими оплесками (а відтак схвально) сприйняв пропозицію
Блаженнішого Йосифа про створення Українського Патріархату. Для неї нічого
не значать прохання і аргументи українських церковних і біляцерковних,
священичих і мирянських інституцій різного рівня. Ідея Українського
Патріархату не особливо захоплює і нинішнього Папу Бенедикта ХVІ, бо кажуть,
що ще в бутність кардиналом Ратцінгером він був одним із тих двох німецьких
кардиналів, які на кардинальському Синоді РКЦ (лише два з усіх і серед них в
наступному Папа Бенедикт ХVІ – Авт.), певне під впливом свого великого
москвофільства, голосував проти надання Українській Церкві статусу
Патріархату. Пізніше його однонаціоналець кардинал Каспер, перебуваючи в
Москві, підпорядкував московському римо-католицькому митрополиту всі
греко-католицькі структури Росії і Казахстану. Прийшлося тоді автору цього
тексту, як керівнику українських релігієзнавців, попри здивування Київської
Нунціатури, відмінити приїзд кардинала на одну з наших наукових конференцій,
на яку ми його запросили і вже мали його згоду й домовленість про зустріч.
Подібну зневагу до ідеї Українського Патріархату виявляє і нинішній папа
Франциск. Більше того, він прислухається до пропозицій московського патріарха
Кирила взагалі про ліквідацію в якийсь спосіб організованого уніатизму в
Україні. Згадаймо тут 25 статтю їх Гаванської домовленості. Я – - поза цією
Церквою, а тому прямо можу сказати: маємо щодо України сволочку папську
політику. Хочеться при цьому навіть сказати на адресу пап відомі слова Ярослава
Галана.
Отже, ватиканська глухота неймовірна й із значною історичною
протяжністю!
Особливо глухим до долі України та її Греко-Католицької Церкви, зокрема
й на теренах діаспори, що видно з низки документальних видруків, виявився
Папа Павло VІ. Якщо таку байдужість його попередників ще можна було
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пояснити поганим знанням ними української історії, історії християнства на
теренах України, то в останньому закинути Павлу VІ не можна. Він був надто
чуйний до Москви, її ледь не державної Російської Православної Церкви, їх
забаганок.
Незважаючи на неодноразові аргументовані прохання австралійських
українців-католиків, зокрема Української Католицької Ради Австралії, піднести
їх екзархат до статусу єпархії (як це було в інших країнах поселень), незалежної
від місцевої єпархії латинського обряду, Папа відповідав мовчанкою. Тут жило
сподівання, що УГКЦ стане зрештою повністю Католицькою Церквою, бо ж в
Союзі вона вже знищена, її майно перебрав собі Московський Патріархат, а в
діаспорі – йде до цього. Цьому сприяли українські діаспорні владики-римчуки
УКЦ. Прохання українців-католиків задовільнив опісля лише Папа Іван Павло ІІ.
А прохання українців-католиків до Папи чи Ватиканської Курії завжди
були (і нині є) виважені, обгрунтовані і повністю законні. Ось витяг з листа до
найбільш байдужого до прохань українців Папи Павла VІ, надісланий йому
українцями-католиками Австралії перед відвідинами ним цієї країни в 1971 році:
«Щоб зберегти нашу католицько-українську самобутність в цілому світі, нам
надзвичайно потрібний Український Патріархат. Це - єдина форма церковної
організації, яка допоможе нам вижити тепер та зміцнити нашу місію в
майбутньому. Так як ми наближаємося до кінця Першого Тисячоліття
Християнства в Україні, то хотіли б хотіли увійти у Друге начолі з Українським
Патріархом, як наші православні брати в Греції, Вірменії, Росії, Румунії, Болгарії,
Сербії і навіть в Македонії. Отож, ми уклінно просимо Вашу Святість створити
Український Патріархат і призначити Його Блаженство Йосифа VII, Верховного
Архиєпископа - митрополита Києво-Галицького Патріархом України. Саме ця
подія стане великим стимулом для виживання для нашої переслідуваної Церкви
в катакомбах в Радянському Союзі та джерелом активності і розвитку нашої
Церкви у вільному світі».
Як і всі інші, цей лист також залишився без будь-якоїсь реакції з боку Папи
Римського. Тарас Шевченко тут би написав: «Оглохли, не чують…Правдою
торгують».
Прихильники патріаршого устрою Української Католицької Церкви (як
тоді, так і нині) з обуренням сприйняли заборону Папою Павлом VІ обстоювання
УКЦерквою ідеї Патріархату і права її Предстоятеля іменуватися Патріархом.
При цьому Папа без наявних у нього на те прав поставив себе, як вже
зазначалося, над рішеннями Другого Ватиканського собору, знехтувавши волею
українських вірян і правом УКЦ на самостійність у своїх відносинах з
латинською Церквою, визначеним ще Артикулами Берестейської унії 1596 року.
Він діяв подібно колонізатору в його волі і діях щодо колонізованих.
Українських католиків Австралії не вдовільнила голослівна відмова Папи
Павла VІ щодо патріархату їхньої УКЦеркви. Під час його візиту до Австралії
він одержав від них нового листа, в якому знову говорилося, що «нам
надзвичайно потрібний Український Патріархат. Це - єдина форма церковної
організації, яка допоможе нам вижити тепер та зміцнити нашу місію в
майбутньому. Саме ця подія стане великим стимулом для виживання нашої
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переслідуваної Церкви в катакомбах в Радянському Союзі та джерелом
активності і розвитку нашої Церкви у вільному світі».
Українські католики Австралії навіть дещо прискіпливо до обставин
відслідковували долю свого Першоієрарха на так званій волі після повернення
його з Московських ГУЛАГів. Їх обурювала та несправедливість, яку чинила
Римська Курія як щодо Української Католицької Церкви, так і щодо її глави.
Саме від них вийшло визнання його статусу як «в’язня Ватикану». Наголошуючи
обурливо на тому остракізму, якому піддає Святий престол католиків-українців,
Об’єднання Українських Католицьких Організацій Австралії у своєму листі до
Папи Павла VІ 20 червня 1971 року, висловивши попервах свою вірнопідданість,
водночас заявило: «На жаль, ми, як представники нашого народу мусимо
виразити здивування всіх українських католиків в Австралії, які приголомшені
тим, що кардиналові Йосифу Сліпому заборонено поїхати до Канади, щоб
головувати на Синоді Української Католицької Ієрархії. Ця вістка охолодила
серця наших людей. З усіх боків ми чуємо запитання: Що це означає? Чи наш
Ісповідник Віри, той, про кого Папа Іван XXIII сказав, що своїми стражданнями
він збагатив скарбницю Церкви, упав як Кедр Ливанський? Чи кардинал Йосиф
Сліпий, який витримав диявольські спокуси комуністів, виявився непридатним
для посади кардинала? Чи може він приєднався до тих, хто не тримається
Церкви? Наші люди бомбардують нас подібними запитаннями кожного дня.
Вороги нашої Церкви - свідомо чи несвідомо, допомагаючи комуністам намагаються переконати людей, що Папа більше нам не друг. Недавно,
український тижневик «Вільна Думка» в Австралії поінформував своїх читачів
про те, що «Кардинал Сліпий - в'язень Ватикану»…
Наші люди збентежені і розчаровані. Більше того, якби православні були
згуртованіші, а їхні наступи триваліші, то результатом цього міг би легко стати
бунт. Таким є теперішній стан неспокою та незадоволення. Добрі люди
вимагають пояснення і оправдання. Ми робимо все можливе, щоб захистити
нашу Церкву, проте наші аргументи для них не є переконливі. Ми впевнені, що
приниження, якого зазнав кардинал Йосиф Сліпий, було навмисне спровоковане
римськими «колами» так, щоб звинувачення впало на Вашу Святість. Ми
вдоволені, що ситуація була створена політично стурбованими ватиканськими
монсеньйорами та секретарями. Ситуація погіршується, оскільки протести
нагромаджуються, а газети ловлять можливість підірвати авторитет Церкви і
намагаються посилити обурення та неспокій. Ми робимо все, що можемо, щоб
захистити нашу Церкву і Вашу Святість. Проте люди легко піддаються впливові
чуток, які розповсюджуються ворогами Церкви. Ми, залишки Церкви Мовчання,
сини і дочки мучеників, дивимося на кардинала Сліпого як на Богом даний
взірець, як на лідера, за яким готові йти. Ми вважаємо його страждання частиною
страждань Містичного Тіла Христового. Його страждання - це наші власні
страждання. Ми терпимо від його приниження, а відтак є надзвичайно засмучені.
Ми впевнені, що наші брати в Україні ще більше збентежені, ще більше
засмучені, ніж ми. Тут, в Австралії, ми можемо бачити, що наша Церква сильна
і розростається; але ми знаємо, що в Україні вона заборонена і переслідувана. Це
робить наше горе, наш жаль та приниження ще глибшим і дошкульнішим, коли
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ми довідуємося, що наш Блаженніший Ісповідник віри не має права поїхати до
Канади - і не тому, що він ув'язнений в комуністичній тюрмі, а через причини,
яких не можемо зрозуміти і ніхто не є спроможний навіть вгадати.
Тут, в Австралії, наші люди приголомшені, вражені і розсерджені тим
фактом, що ворогів Католицької Церкви з Москви вітають у Ватикані, в той час,
як кардиналові Йосифу Сліпому не дозволяють поїхати в Канаду. В такому
контрасті наші люди не бачать Руки Божої, а скоріше перемогу ворогів Господа.
Ми уклінно просимо Вашу Святість підняти наш дух і наших людей,
особливо тих, які живуть за Залізною завісою, відновивши права і свободи
кардинала Йосифа Сліпого. Це підбадьорить наших людей, які прагнуть бути
льояльними своїй Церкві. Зрештою, ми переконані, що існує крайня необхідність
скликання Синоду Української Католицької Церкви, щоб виконати декрети
Ватикану і розглянути справи надзвичайної ваги для захисту і розвитку нашої
Церкви, щоб зберегти наш обряд і наші традиції для передачі їх прийдешнім
поколінням«.
Свою пошану до Патріарха Йосифа отець Іван Шевців виявляв не тільки
при його житті через різні листи, звернення, прохання з його ініціативи
спрямовані до Папи й Ватиканської Курії. В свідомості отця постать Ісповідника
віри знаходилася завжди. Дещо пізніше, нібито узагальнюючи значимість особи
Йосифа Сліпого для історії українства і продовжуючи сенс вимог вірян з
австралійського загомінку УКЦ, в часописі «Патріярхат» (№9 за 1999 р.)
видрукував статтю «Муж Божого Провидіння». Подаємо її повністю:
«Зайняті клопотами щоденного життя, серед хаосу подій, що
випереджують одна одну, які більшість людей приймає як якийсь неминучий і
сліпий фатум, збіг обставин і таке інше, ми недобачаємо в них (тих подіях)
зв'язку і взаємозалежності, зокрема того невидимого, але глибокого
цілеспрямування і взаємозалежності, що відбувається під впливом Вишої Сили,
яку називаємо Божим Провидінням.
Бо як інакше можна пояснити появу і роль Т. Шевченка, о. Маркіяна
Шашкевича, Івана Франка, Степана Бандери, Андрея Шептицького, Івана Бучка,
Йосифа Сліпого та інших великих особистостей серед нашого народу, в краю і
на чужині, як не здійсненням планів Божого Провидіння щодо нас?! Природа не
робить стрибків. Життя народу нашого плило своїм історичним руслом, на якому
з’являлися справжні особистості, які спрямовували те життя народу до належної
мети.
Таким мужем Божого Провидіння в другій половині XX ст. в житті нашої
Церкви був св. п. Патріарх Йосиф Сліпий. Вчений богослов, митрополит КиєвоГалицький, Ісповідннк віри, в'язень московських ҐУЛАҐів, патріарх УКЦ,
кардинал Римської Церкви (Ур. 2. ІX. 1892 р. у с. Заздрість біля Теребовлі;
священик - з 1917 р,; єпископ - з 1939 р.; учасник Другого Вселенського
Ватиканського Собору - 1963-65 рр.; кардинал – з 1965 р.; Патріарх – з 1975 р.;
помер 9 жовтні 1984 р. в Римі, похоронений тоді там же, а в 1992 р. перепоховай
в соборі св. Юра у Львові).
Щоб оцінити його роль в житті УКЦеркви в другій половині XX ст.,
вистачить пригадати стан тієї Церкви в часі лихоліття Другої Світової війни і
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після неї. В тому часі наша Церква - в краю і на чужині - була сиротою, без
батьків. На Батьківщині ту сироту примусили стати пасербицею Церкви-мачухи,
частиною Русскої Православної Церкви, а її опікуни на чужині були готові
назвати сироту своєю дочкою, але за умови, що вона зречеться самої себе, свого
славного минулого, рідного обряду, своєї національної ідентичності й
уподібниться до них.
Аж ось чудом, з волі Божого Провидіння, з дому московської неволі
вийшов на волю в'язень Христа ради, Батько нашої Церкви - Києво-Галицький
митрополит Йосиф Сліпий (лютий 1963)! Завдяки йому наша Церква відзискала
свою гідність. Бо в неї ж є Батько! І вона підняла чоло й стала домагатись своїх
історичних прав!
І наче старозавітній Мойсей перед фараоном, так і Батько нашої Церквисироти стукнув своїм патріаршим посохом об мармурову долівку римської курії
і заявив: «Відпустіть мій нарід до самостійного церковного життя! Верніть нам
наші права і привілеї, визначені Берестейськими Артикулами, бо не раби ми й не
підлітки, але дозрілий нарід зі славним минулим, з тисячолітніми
християнськими традиціями і світлим майбутнім! Не ласки хочемо, але
повернення належної нам спадщини дідів і прадідів наших, повернення наших
давніх прав і привілеїв!
Така постава Батька нашої Церкви не подобалася мачусі – Російській ПЦ в
батьківщині, ані «опікунам» з Ватикану на чужині. Вони бо всі звикли, що
«русин просить немного», хилиться перед могутніми цього світу, прохаючи ласк,
вдоволений крихтами з чужих столів… І вони здивувалися, остовпіли. Їм важко
було погодитися з фактом, що Українська Католицька Церква ставить свої
вимоги та ще й в такий рішучий спосіб. І вони старались сироту застрашити, а її
Батька- Мойсея висміяти й принизити серед своїх і чужих. Вони намагалися
звернути нашу Церкву зі шляху до самостійності, до Патріархату!
Та марні їх зусилля й намагання! В обороні сироти став Батько. Він
пригадав, що за вірність Христові й Христовому наміснику на землі Українська
Церква поклала «гори трупів і проляла ріки крові», а цілому світові кинув грізний
виклик: «Pereat mundus - maneat justitia» - Хай загине світ, а залишиться
справедливість!».
Йдучи попереду всіх, сповнений трудами і досвідом, з ранами Ісповідника
Віри на тілі, Батько і Глава нашої Церкви вказав нам шлях у світле майбутнє, не
приховуючи, що той шлях «Ad Astra» («До зір») прийдеться нам верстати «Per
Aspera», тобто тернистим шляхом.
Ото ж, найперша заслуга й велике діло сьогодні спочилого вже Патріарха
Йосифа - це скріплення віри у власні сили й правду та заклики: «Народе, збудись!
Будьмо собою! Великого бажайте!». Це виведення нашої Церкви з галицьких
загумілки на світову арену. Бо лиш завдяки рішучому проводові Блаженнішого
Отця Йосифа на IV Синоді владик УКЦ в 1969 р. ми переступили рубікон Червоне море - нашу власну нерішучість і страх на дорозі до здійснення ідеї
Українського Патріархату.
Для того, щоб діяти, боротись, здобувати тощо, треба мати власну
платформу, власну хату, бо лиш «у своїй хаті, - своя правда, і сила, і воля!». І
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тому Блаженніший Патріарх Йосиф, сам вдумливий богослов і науковець (і це
його друга заслуга), розбудовує в Римі український духовний бастіон, а це: собор
Св. Софії, Український Католицький Університет, щоби за допомогою науки
збирати воєдино українців в чужині сущих; відзискує і реставрує Патріарший
Двір у центрі Риму; купує монастир для монахів Студитського Уставу; розвиває
наукову й видавничу діяльність УКУ і УБНТ тощо. Це - другий його вимір.
Як добрий євангельський пастир, незважаючи на свій вік і наслідки
каторги, з ранами Ісповідника віри на тілі, Блаженніший Патріарх Йосиф
відвідав майже всі поселення українців у вільному світі (деякі, як наприклад
Австралію, двічі), і своїм батьківським словом одних будив зі сну, інших своїм
прикладом заохочував до дії, до змагання, до польоту «Ad Astra», а перед
чужими, наприклад президентами США й Франції, канцлером Німеччини
Аденауером і генералом Франком в Іспанії, як глава УКЦ і кардинал Римської
Церкви, стає найдостойнішим і найкращим речником українського народу та
оборонцем його національних і релігійних прав до самостійного життя. Це –
третій його вимір.
Четвертий вимір історичної величі Блаженнішого Йосифа, як митрополита
Києво-Галицького і як завершення молитов і побажань українського народу, - це
прийняття титулу й гідності Патріарха України і всієї Русі в 1975 році.
Ореол Ісповідника Віри і патріарший клобук - це ті найкращі вінцівідзнаки, з якими глава УКЦеркви ввійшов в історію українського народу. На
жаль, високих задумів Отця Йосифа не розуміли малі люди - деякі навіть у
єпископських мітрах, вони ставили йому багато перешкод, чим завдавали йому
особливого болю і сорому перед чужими. І ця нестійкість та невірність своїх
найбільше йому боліла!
Велич особистості Патріарха Йосифа та історичну вагу ідеї Українського
Патріархату найкраще розуміють і цінять наші вороги. І вони робили все
можливе, щоб особистість Патріарха Йосифа, а в тому і його ідеї, викривити,
принизити, знеславити та кинути в забуття... Та це не сміє нас знеохотити до дії
в наших змаганнях за патріархат. Свідчення живучості нашої Церкви - це її
відродження в незалежній Україні, це її Синоди і Собори в тіні св. Юра, де
спочивають мощі св. п. Патріарха Йосифа.
Батьківський і пастирський Заповіт: «Щоб ви не зневірилися і щоб ви
любили один одного», поряд із Шевченковим «Поховайте та вставайте!» зобов'язує нас до здобуття провідної зорі українського народу - об'єднання усіх
українців в одній Христовій Церкві Києво-Галицького Патріархату, в
Самостійній Українській Державі!
А хіба це не завдяки Божому провидінню, першу зірку - незалежність
української держави - вже осягнено? Архипастир повернувся на Святоюрську
Гору до свого стада, щоб духовно чувати над ним і над здійсненням другої ідеї Українського Патріархату. У небі, в хорі святців землі української, вразі зі своїм
великим попередником - митрополитом Андреєм та хрестителем України св.
князем Володимиром, він вставляється за український нарід. До нас же, його
синів і доньок, св. п. Патріарх Йосиф звертається словами свого «Завіщання»:
«Будьте свідками Христа в Україні» (ділами любові й милосердя - оіш) та: «Не
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посороміть Землі Української, землі ваших предків! Не посороміть свого
власного імені (зн. будьте собою - оіш), бо я дав вам приклад!» Оце наказ Батька.
Це імператив, який повинен звучати повсякчасно в душі й серці кожного
українця - в Батьківщині й на чужині.
Фундаменти під український патріархат вже покладено. Ми мусимо його
розбудовувати, зміцнювати, заповнювати змістом, життям. Мусимо будувати
його цеголка за цеголкою, кожний на своєму місці, кожний за своїми силами,
поодинокі вірні, священики й миряни, організації, парафії, єпархії. Всі разом і в
єдності та в згоді між собою здійснюючи історичної ваги Завіщання Патріарха
Йосифа і його пригадку: «Ubi Concordia - ibi Victoria est!» («Де згода - там і
перемога!»). То ж ідімо вперед в єдності з Богом і між собою, а перемога буде
наша!».
Автору цього тексту книги імпонує шевцівське прочитання спадщини і
діяння Патріарха Йосифа, звернуте до Риму не прохання, а вимога: не
принижуйте нас, не дивіться на нас як на якихось шмельців, поверніть нам велич
наших прав, яких Ви разом із Вашим московським собратом нас позбавили і
бажаєте і в наступному їх нам не давати. Не бажаєте, зволікаєте, то ми самі
шляхом самопроголошення повертаємо собі нашу Помісність і в єдності нашого
народу будемо її розбудовувати до побідного завершення.
Означені вище думки отця Івана повністю співзвучні і з проханням
Патріарха Йосифа, сказаним у його Заповіті: «І вас, мої возлюблені діти, благаю:
ніколи не відкажіться від Патріархату своєї Страдної Церкви, ви ж живі, існуючі
її діти!... Апостольський Римський Престіл під впливом і властю Римської Курії,
може і в доброму намірі, взяв у 1970-х роках політичний курс, який спричинив
болючий удар для нашої Церкви в Україні, а ще більше - для тієї частини нашої
Церкви і Народу, що найшлись у вільному світі…
Увесь християнський світ є свідком, що наші постійні переговори і покірні
аргументи, які ми подавали Папі Павлові VІ, не брано до уваги… У Східній
Церкві ні Папи, ні навіть Вселенські Собори не встановлювали Патріархатів
окремим помісних Церков. Завершення тих Церков патріаршим вінцем було
завжди овочем дозрілої християнської свідомості у Божому люді, у всіх його
частинах, в свідомості духівництва і пастирів…
Тому заповідаю вам: молітися, як дотепер, за Патріарха Києво-Галицького
і всієї Руси, безіменного і ще невідомого! Прийде час, коли Всемогутній Господь
пошле його нашій Церкві й об’явить його ім’я! Але наш Патріархат ми вже
маємо! Патріархат Церкви – це видимий знак зрілості і самобутності помісної
Церкви, то могутній чинник і в церковному і в народному житті«.
Ватикан – як в минулому, так і тепер - аж ніяк не хотів і не хоче визнати
право Української Католицької Церкви на статус Патріархату. До яких тільки
підспудних й спекулятивних дій він не вдавався, щоб не допустити спілкування
прибулого до Риму Блаженнішого Йосифа, які тільки не вигадував він аргументи
й потаємні шляхи, щоб перешкодити ієреям Церкви зібратися разом чи то на
Собор, а чи ж на Синод. При цьому вигадувалися різні аргументи того, чому
УГКЦ не може бути патріаршою. Висувався «аргумент території», бо ж нібито
парафії УГКЦ є лише в українській діаспорі. При цьому не враховувалося: по174

перше існування ще й «катакомбних» парафій і монастирів в самій Україні; подруге, наявність не лише легальної в діаспорі, а й підпільної ієрархії Церкви на
матірних теренах конфесії, очолюваної митрополитом Володимиром
Стернюком; по-третє, ігнорувалась значимість такого визнання для перспективи
збереження Церкви не лише в діаспорі, а й в Україні, протидії поглиненню
Російською Православною Церквою вірян і майна УГКЦ на окупованих
Московією українських теренах.
Апостольська Столиця якось легко віддала парафії українських грекокатоликів «на православне перевиховання» своєму агресивному конкуренту на
християнській ниві – Церкві Московського Патріархату, не дозволивши навіть
на Другому Ватиканському Соборі (та й інде) щось зле казати на адресу
Московської Церкви й СРСР за переслідування й ув’язнення комуністичним
режимом українських греко-католиків, насамперед ієрархів їхньої Церкви.
Прихильники патріаршого устрою Української Католицької Церкви з
обуренням сприйняли заборону Папою Павлом VІ обстоювання Церквою ідеї
Патріархату й права її Предстоятеля іменуватися Патріархом. Особливі
невдоволення папськими заборонами священики австралійської єпархії, як вже
зазначалося вище, висловлювали після ознайомлення з рішеннями Другого
Ватиканського собору в листі Папі 21 лютого 1965 року. Правда, лист цей ще
прохальний - створити Патріархат УКЦ, іменувати Патріархом Блаженішого
Йосифа й осідком визначити Рим. Сказано, що «Український патріархат
допоможе Українській Католицькій Церкві відновити її давній престиж і місію
на Сході Європи; відгородить Україну від намагань Москви включити нас у свою
орбіту т.зв. «Третього Риму»; служитиме об’єднувачем християнського
європейського Сходу з Заходом; для наших православних братів буде наочним
доказом пошанування Апостольською Столицею прав і привілеїв та заслуг
Української Католицької Церкви; а внутрі нашої Церкви скріпить ще більше її
правопорядок і судовласть наших ієрархів».
Особливу активність щодо Патріархату і потребу у його визнанні виявили
священики Австралійської єпархії УКЦ ще в 1965 році. Це - відразу десь після
Другого Ватиканського собору. В своєму листі Павлу VІ 21 лютого 1965 р. вони
зокрема, разом з іншими українськими інституціями країни, написали:
«Заохочені рішенням Вселенського собору про Патріархати в Східній Церкві, як
завершення форми церковної організації, та приєднуючись до виступу на тому ж
Соборі нашого Первоієрарха Блаженнішого Верховного Архиєпископа Йосифа
Сліпого, про створення Українського Католицького Патріархату, ми представники церковних католицьких і громадських організацій в Австралії,
припадаємо до Стіп Вашої Святості та від імені всіх українців-католиків і
багатьох православних в Австралії просимо Вашу Святість про наступне:
а)створити Український Католицький Київсько-Галицький Патріархат для
завершення організаційної структури нашої Церкви в Батьківщині й на чужині;
б) іменувати Першим Патріархом цього Патріархату достойну особу - нашого
Ісповідника Святої Католицької Віри, Його Еміненцію Йосифа; в)назначити
місто Рим тимчасовим осідком Українського Київсько-Галицького Патріархату
аж до часу перенесення його на Вільні Землі України.
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Становлення ідеї Патріархату УГКЦ в контексті ставлення до неї
Апостольської Столиці у повоєнний час слід розглядати в контексті становлення
і формування її в умовах буття цієї Церкви в українській діаспорі. Становище
українських емігрантів у повоєнних роках в різних країнах було дуже складним.
З ними прагнули не спілкуватися, ігнорували при виявленні державних відносин
до національних меншин. Московсько-комуністична і єврейська пропаганда
представляла українських емігрантів як злочинців і колаборантів у злочинах
німецьких нацистів. Їм вірили і «підспівували» прокомуністичні політичні партії
Заходу, їхня преса та наші недоброзичливі сусіди й національні вороги, які мали
на Заході більші від українців впливи. Якогось зв'язку з державою «Україна» (а
то була «совєтська Україна») у діаспори не було. Комуністична преса служила в
Україні інтересам московського колонізатора. Римо-католики в регіонах
поширення греко-католиків спочатку також не дуже прихильно дивилися на
їхню обрядову окремішність й дуже радо хотіли проковтнути вірян-українців у
своїх парафіях, мовляв: «Бог один і Церква Католицька мусить бути одна й та ж
сама для всіх католиків. А відтак навіщо вам будувати свою «Церкву в Церкві»,
боротися за якийсь Патріархат і т.п.»?
Не дивним тому є те, що римо-католицькі кардинали - німець Віллебрандс,
голландець Де Фістенберґ, француз Війо, поляк Рубін, італієць Казароллі, а потім
ще й австралієць Кассіді, деякі інші, які здійснювали промосковську «Ostpolitik»
Ватикану, зокрема Каспер і Ратцінгер - всі, як один, «тихо», а то й голосно
виступали проти створення Українського Патріархату. Виглядало так, що
коштом УГКЦеркви вони хотіли б добитися з москалями якогось дивного і
тільки їм відомого «миру». Але, як тут слушно наголошує отець Іван Шевців, «у
багатьох неполадках і слабостях нашої Церкви винні таки ми самі - наші ієрархи,
зокрема діючі в діаспорі. Більшість з них - це ставленики Пап чи римської
Конгрегації для Східніх Церков. Ця остання досі не випускає зі своїх рук впливу
і контролю над нашою Церквою і вибирає, з поданого їй нашим Синодом «терна«
(трьох), вигідних собі кандидатів у єпископи».
Тут ще є один сумний факт: «На всі листи, прохання, протести,
меморандуми і т.п. греко-католицьких спільнот до ватиканських чинників
жодного разу (!!!) не була одержана хоч якась відповідь! Всі вони канули, наче
у якусь безодню. Як писав Т.Шевченко: оглохли, не чують! А те ж все писали
священики-душпастирі, які переносять і спеку, і холод та різні невигоди в праці
на Христовім винограднику і знають краще за всі інші «чини» душевні потреби
своїх вірних і свого народу.
Через рік після вище згаданого листа до Павла VІ вже у квітні 1966 року
Президія Об’єднання Українських Католицьких Організацій Австралії
направила Папі своє нове послання у справі того ж Українського Патріархату.
Зміст його дечим нагадує попередній: лише тут ще звучить легка вимога
Патріархату для УКЦ. Однак і він залишився без відповіді.
«Прочитавши листи австралійських греко-католиків Папі Павлу VІ, ніхто
не заперечить їх доброї волі та уболівання за свою Церкву, - наголошує отець
Іван Шевців. – Разом із тим, треба розуміти ще й їхній біль з приводу
принизливого ставлення ватиканських кіл до Достойної Особи - Глави
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УКЦеркви, Блаженнішого Патріарха Йосифа, якому саме в тому часі було
заборонено їхати до Канади на Євхаристійний Конгрес у Ванкувері, де він
планував відбути Синод з єпископами нашої Церкви... Чому? - Бо Блаженнішому
Йосифові було заборонено скликати Синоди УКЦеркви в Римі. Римська Курія
прагнула «заховати», ізолювати Блаженнішого від народу, від світу і примусити
його мовчати про страхіття, які він сам пережив і про переслідування УКЦеркви
і Народу. Щоб «обійти» ті заборони, Блаженніший находив способи і претексти,
щоб стрінути свою духовну паству на поселеннях в різних країнах вільного світу.
І це йому вдавалося. Він їхав за кордон, куди приїздили наші єпископи і там
проводив з ними Синод - наради УКЦ». Скажемо образно: партизанив!
Прихід на високі посади в Римській курії якогось нового посадовця
українські католики сприймали з вірою в те, що саме він виповнить їх
сподівання. Так було, зокрема, коли на посаду Державного секретаря у Ватикані
було призначено кардинала Жана Війо. У своєму листі йому, направленому 20
червня 1971 року Об’єднанням Українських Католицький Організацій Австралії,
окрім іншого, приверталась увага кардинала до того, що «Декрет про Східні
Католицькі Церкви», який був прийнятий Другим Ватиканським собором і став
законом ще від січня 1965 року, стосовно нашої Церкви, на жаль, не виконаний».
А між тим «надзвичайно важливим для розвитку і росту Української Католицької
Церкви, найбільшої серед Східних Католицьких Церков, є надання їй
Патріаршого статусу». При цьому в листі українців-католиків робилося
зауваження, що «дочка Української Церкви - Російська Православна Церква одержала Патріарший статус від Константинополя більше 450 років тому».
Відтак справедливим кроком з боку Святого Престолу було б «піднесення
Церкви Української до такого ж самого статусу». Останнє, говориться в листі,
«посилить організацію і адміністрацію нашої Церкви, буде плекати національну
і релігійну єдність всіх українських католиків, а також православних, це дасть
нашим страждаючим і переслідуваним братам в Україні ще один стимул для
протистояння атеїстичній пропаганді і для боротьби за перемогу справжнього
Християнства в Україні... Ми сподіваємося, що історична справедливість
переможе і на перше місце вийде батьківська турботливість Його Святості Папи
Павла VI і його нового Державного секретаря і це принесе духовну користь для
мільйонів їхніх українських синів і дочок».
Подібного змісту листа направили Війо також священики УКЦ в часі
їхнього Соборчика в Аделяїді. Як коментує дії Ватиканських служак Іван
Шевців, кардинал Війо, на превеликий жаль, «виявив неприхильність, а то й
ворожість, до наших справедливих прохань. Він прямо ігнорував наші плачі й
справедливі домагання й надії, збувавши їх мовчанкою». Оглох, нечестивець!
Водночас священики УКЦ висловлювали при кожній нагоді свою
підтримку своєму Предстоятелю Йосифу Сліпому. Так, з нагоди його
знаменного виступу на Папськім Синоді в Римі в оборону УКЦ і Українського
народу, вони надіслали 25 жовтня 1971 року кардиналу телеграму вдячності і
висловили йому «свою повну співпрацю і молитву та підтримку».
Одержавши повідомлення про заборону Римською Курією поїздки
Блаженнішого Патріарха Йосифа до Філадельфії на Міжнародний
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Євхаристійний Конгрес із боязні того, що він там проведе Синод УКЦ або якусь
нараду єпископів Церкви, Соборчик священиків УКЦ, що відбувався 19 – 23
липня 1976 року в Сіднеї, став в обороні прав Глави Української Помісної
Церкви. Він йому як Патріарху Київсько-Галицькому і всієї Руси написав: «Ваше
Блаженство, Блаженніший Патріарше, ми, українські католицькі священики,
зібрані на Соборчику в Сіднеї, 19-23 липня 1976 р., при співучасти владики Кир
Івана, Ап. Екзарха, хилимо наші голови перед Вашим Блаженством, як
Ісповідником св. Віри і заявляємо Вашому Блаженству, як Главі й Патріархові
Помісної Української Католицької Церкви, наш синівський послух та повну
відданість ідеї Українського Патріархату і нашу готовність працювати для
здійснення тієї ідеї. Ми глибоко обурені й вражені новими перешкодами з боку
Римської Курії у виїзді Вашого Блаженства на Євхаристійний Конгрес у США».
В листі до глави УГКЦ священики висловлювали своє занепокоєння
тодішнім станом Церкви, «браком у ній єдності і злагоди через незгоду й брак
послуху деяких владик супроти Вашого Блаженства і брак їхньої співпраці в
здійсненні ідеї Українського Патріархату». Вболіваючи над «сумним станом
нашої Церкви» учасники Соборчика просили Блаженнішого «ужити всіх
можливих заходів, щоб привести до єдності її ієрархів, духовенство і мирян, щоб
ми перестали бути «притчею во язиціх» задля наших чварів, незгоди і браку
єдності».
Маючи на увазі перешкоди, що їх ставила Римська Курія Блаженнішому,
Об'єднання Українських Католицьких Організацій в Австралії разом із
Головною Управою Союзу Українських організацій, до якого, до речі, входили,
католицькі, православні і євангельські спільноти, направили протестну
телеграму Папі, в якій, окрім вимоги ліквідувати ганебне рішення Курії та дечого
іншого, було сказано, що це є не тільки «порушенням прав Української
Католицької Церкви», нехтуванням інтересами української спільноти, а й пряме
втручання в суверенне життя українського народу, у законну діяльність глави
УКЦ при «виповненні його права в Українській Церкві». «На нашу думку, грати
клітки чи тюрми - чи то залізні, чи золоті вони - залишаються ґратами, навіть
будучи прикрашеними зірочками і хрестиками. Знайте, що Патріарх Йосиф
втішається найбільшим авторитетом серед українців».
Заслугою Йосифа Сліпого було те, що він, незважаючи на означену
протидію Апостольської Столиці, зайняв рішучу позицію у цій справі, як те ми
не маємо нині з боку керівництва УГКЦ в незалежній Україні, яке визнає єдино
канонічною Церквою УПЦ Московською Церквою. Не проголосив патріархату
нинішній Папа, зауважував митрополит, але ж він може змінити свою думку або
ж це зробить наступний Понтифік. З великою впевненістю глава УГКЦ
наголосив: «Ми не повинні складати руки, а далі провадити та розвивати, як
дотепер, а то навіть і сильніше, наше церковне і народне життя в правних межах
Верховного Архиєпископства, доки воно не буде завершене Патріархатом...
Такий Патріархат стане приємником давніх прав і судовласті київських
митрополитів, а вслід за тим матиме право поширювати ідею церковного
поєднання - ідею правдивого православ’я також поза межами України». Він раз
і назавжди відгородить УГКЦеркву від так званого «Третього Риму» та його
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претензій навертати греко-католиків на московське «благочестя», поверне Києву
втрачену на користь Москви місію носія правдивого християнства на Сході
Європи, дозволить УГКЦ ще більше закріпити зв'язки України із Заходом і
поверне на Заході давнє переконання, що Україна є частиною Європи, а не Азії,
куди хоче затягнути її Москва. Окремий Український Католицький ІІатріархат
послужить зв’язківцем України з Європою в духовній, релігійній і культурній
площинах. Український Патріархат (хоч поки що тільки на чужині) сприятиме
поєднання в одно всіх українських греко-католицьких митрополій та екзархатів
в діаспорі під проводом одного пастиря - Українського Патріарха, призведе до
обрядової і мовної одноманітності в різних дієцезіях і країнах, зцементує в одно
греко-католицьку ієрархію і мирян. У світлі вислову Йосифа Сліпого, що для
українців в сучасну пору «Церква - це Держава« і завдяки його стійкості в
обороні прав УКЦеркви й незважаючи на неконструктивні кроки з боку Римської
Курії щодо цієї Церкви було збережено її синодальний устрій.
Висловлені вище думки дають можливість глибше зрозуміти значимість
всіх тих практичних потугів-кроків, до яких разом зі своїми однодумцями
вдавався митрополит Йосиф Сліпий протягом останніх років свого життя,
виборюючи Помісність Українській Церкві.
Автор цього тексту щось не відзнайшов якийсь документ, ухвалений
керівництвом УГКЦ, а водночас і Ватиканською Курією, про денонсацію
Берестейської угоди між цими Церквами 1595-1596 років, а між тим для них нині
вона з її Артикулами чомусь нібито й не існує і до них вони ніколи й не
звертаються. Але ж тоді йшлося не про включення Української Церкви в РимоКатолицьку, поглинення її, а, як тоді говорили, про «з’єдинення» при збереженні
за останньою при цьому значних прав і особливостей. Ватикан, на погляд
світського релігієзнавця (при погляді збоку на цю історію і її вислід), діє так
свавільно щодо «з’єдиненої Церкви», що нібито вона є не самостійною
інституцією, а його навіть не автономією, і щодо неї можна користатися
російським принципом «что хочу, то и волочу». Як засвідчують видрукувані
Іваном Шевцівим документи (див.: Шевців Іван. Християнська Україна. – К.,
2003. – Розд.3), Ватиканська Курія навіть говорити не бажає з представниками
УГКЦ при вирішенні питань її долі, нехтує документами церковних і
біляцерковних інституцій, офіційними представниками Церкви, зневажає вже
десь понад 50 років волю до Помісності-Патріархату УГКЦ, обговорює поза
спиною останньої з Московським Патріархатом питання долі цієї Церкви тощо.
Зауважу, що це моє бачення, бачення збоку. Як українець, я маю тут (хоч і не є
греко-католиком) право на свої судження і оцінки, бо ж це загалом чіпає інтереси
мого народу, моєї країни. У самій же УГКЦеркві чомусь діють за принципом,
озвученим ще Т.Шевченком щодо безмовників: «А братія мовчить собі,
витріщивши очі, може так і треба…». Мовчав з приводу Патріархату Мирослав
Любачівський (може із-за цього й обраний з пропозиції Східної Конгрегації
коад’ютором для Глави УГКЦ Йосифа), здалеку підходив до проблеми (а то й
взагалі мовчав) Любомир Гузар, покладаючись на Папу Івана Павла ІІ, в якого
цей Патріархат був, як він сам одного разу зауважив, лише «в голові»,
дипломатично вже уникає питань Патріархату й новий глава Церкви Святослав
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Шевчук. Останній ще полдавав якісь сподівання на здобуття статусу Патріархату
для УГКЦ в перші місяці при владності. Після поїздок до Римської курії мовчить.
Хібащо посилається на діяльність якоїсь Патріаршої курії, на розбудову
Патріаршого собору і ще на якісь «зовнішності» для виправдання гузарівської
заповіді «Забудьмо!».
А між тим при укладенні Берестейської угоди тодішній Папа Климент VІІІ
погодився із всіма поданими “Артикулами” її і прийняв нашу Церкву до
«з’єдинення« як Помісну, тобто самостійну, національну Церкву Українського
Народу, в лоно Христової Вселенської Церкви. Якщо ж пізніше українські грекокатолики втратили багато своїх прав і привілеїв на користь Римської Курії чи
Східної Конгрегації, то це сталося скоріше з їх вини, з притаманної їм психології
меншовартості і велепідданості. Відтак теперішні прагнення і зусилля зі
створення Українського Патріархату, як слушно наголошував Йосиф Сліпий, є
домаганням УГКЦеркви повернення їй відчужених у неї прадавніх прав. А між
тим Апостольська Столиця постійно ігнорує і порушує Берестейські Артикули.
Назвемо тут бодай один із них: «На свої свячення наші Владики не требують
дозволу з Риму, їх святить Митрополит».
Папа Климент VІІІ прийняв Київську Церкву до Унії з Христовою
Вселенською Церквою як Помісну, тобто самостійну, національну Церкву
українського народу. Проте цю помісність Ватикан на якихось незрозумілих
підставах забрав і її УГКЦ тепер лише виборює. То ж слушно наголошував отець
Іван Шевців, «наші теперішні зусилля зі створення Українського Патріархату –
це не бажання ласки, а домагання повернення нашій Церкві прадавніх прав. До
речі тих прав, які вона мала, належачи до Константинопольського
Православного Патріархату».
Читаєш листи від наших дописувачів років Івана Прашка й Івана Шевціва
до Апостольської Столиці і якось негативно налаштовуєшся щодо їх авторів. В
них звучить така принизливість щодо себе й улесливість щодо ватиканського
адресата, що хочеться крикнути: «Встаньте з колін, будьте горді за себе й не
принижуйте в такий спосіб свій народ перед цими далекими від здорової
культури спілкування людьми. Вони коять щодо Вас не по-християнському, а
чому Ви їх вшановуєте як християн?». А ватиканським чиновникам хочеться
прочитати слова Кобзаря (хоч вони їх не зрозуміють, не знаючи української, та й
може образність слів поета): «Схаменіться, будьте люде, бо лихо Вам буде –
розкуються незабаром заковані люди…». Та й «ченець годований» мав би почути
українців! Із-за прихильності своєї до нього вони ставали в’язнями ГУЛАГу, а
він в цей час – прямо чи опосередковано – обіймається з московитами.
А прохання українців-католиків до Папи чи Ватиканської Курії завжди
були (і нині є) виважені, обгрунтовані і повністю законні.
Із документальних видруків Івана Шевціва ми дізнаємося, що українські
католики Австралії навіть дещо прискіпливо до обставин відслідковували долю
свого Першоієрарха на так званій волі після повернення його з Московських
ГУЛАГів. Їх обурювала та несправедливість, яку чинила Римська Курія як щодо
Української Католицької Церкви, так і щодо її глави. Саме від них вийшло
визнання його статусу як «в’язня Ватикану». Наголошуючи обурливо на тому
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остракізму, якому піддає Святий престол католиків-українців, Об’єднання
Українських Католицьких Організацій Австралії у своєму листі до Папи Павла
VІ 20 червня 1971 року, висловивши напочатках свою вірнопідданість
Понтифіку, водночас наголосили: «На жаль, ми, як представники нашого народу
мусимо виразити здивування всіх українських католиків в Австралії, які
приголомшені тим, що кардиналові Йосифу Сліпому заборонено поїхати до
Канади, щоб головувати на Синоді Української Католицької Ієрархії. Ця вістка
охолодила серця наших людей. З усіх боків ми чуємо запитання: Що це означає?
Чи наш Ісповідник Віри, той, про кого Папа Іван XXIII сказав, що своїми
стражданнями він збагатив скарбницю Церкви, упав як Кедр Ливанський? Чи
кардинал Йосиф Сліпий, який витримав диявольські спокуси комуністів,
виявився непридатним для посади кардинала? Чи може він приєднався до тих,
хто не тримається Церкви? Наші люди бомбардують нас подібними запитаннями
кожного дня. Вороги нашої Церкви - свідомо чи несвідомо, допомагаючи
комуністам - намагаються переконати людей, що Папа більше нам не друг.
Недавно, український тижневик «Вільна Думка» в Австралії поінформував своїх
читачів про те, що «Кардинал Сліпий - в'язень Ватикану»…
Наші люди збентежені і розчаровані… Вони вимагають пояснення. Ми
робимо все можливе, щоб захистити нашу Церкву, проте наші аргументи для них
не є переконливі. Ми впевнені, що приниження, якого зазнав кардинал Йосиф
Сліпий, було навмисне спровоковане римськими «колами» так, щоб
звинувачення впало на Вашу Святість. Ми вдоволені, що ситуація була створена
політично стурбованими ватиканськими монсеньйорами та секретарями.
Ситуація погіршується, оскільки протести нагромаджуються, а газети ловлять
можливість підірвати авторитет Церкви і намагаються посилити обурення та
неспокій. Ми робимо все, що можемо, щоб захистити нашу Церкву і Вашу
Святість. Проте люди легко піддаються впливові чуток, які розповсюджуються
ворогами Церкви. Ми, залишки Церкви Мовчання, сини і дочки мучеників,
дивимося на кардинала Сліпого як на Богом даний взірець, як на лідера, за яким
готові йти. Ми вважаємо його страждання частиною страждань Містичного Тіла
Христового. Його страждання - це наші власні страждання. Ми терпимо від його
приниження, а відтак є надзвичайно засмучені.
Ми впевнені, що наші брати в Україні ще більше збентежені, ще більше
засмучені, ніж ми. Тут, в Австралії, ми можемо бачити, що наша Церква сильна
і розростається; але ми знаємо, що в Україні вона заборонена і переслідувана. Це
робить наше горе, наш жаль та приниження ще глибшим і дошкульнішим, коли
ми довідуємося, що наш Блаженніший Ісповідник віри не має права поїхати до
Канади - і не тому, що він ув'язнений в комуністичній тюрмі, а через причини,
яких не можемо зрозуміти і ніхто не є спроможний навіть вгадати.
Тут, в Австралії, наші люди приголомшені, вражені і розсерджені тим
фактом, що ворогів Католицької Церкви з Москви вітають у Ватикані, в той час,
як кардиналові Йосифу Сліпому не дозволяють поїхати в Канаду. В такому
контрасті наші люди не бачать Руки Божої, а скоріше перемогу ворогів Господа.
Ми уклінно просимо Вашу Святість підняти наш дух і наших людей,
особливо тих, які живуть за Залізною завісою, відновивши права і свободи
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кардинала Йосифа Сліпого. Це підбадьорить наших людей, які прагнуть бути
льояльними своїй Церкві. Зрештою, ми переконані, що існує крайня необхідність
скликання Синоду Української Католицької Церкви, щоб виконати декрети
Ватикану і розглянути справи надзвичайної ваги для захисту і розвитку нашої
Церкви, щоб зберегти наш обряд і наші традиції для передачі їх прийдешнім
поколінням».
Іван Шевців свою пошану до Патріарха Йосифа виявляв не тільки при його
житті через різні листи, звернення, прохання з його ініціативи спрямовані до
Папи й Ватиканської Курії, а й дещо пізніше у своїй статті «Муж Божого
Провидіння» в часописі «Патріярхат». Подаємо її повністю, бо ж вона розкриває
роль митрополита у збереженні й відродженні УГКЦеркви в той час, коли вона
знаходилася вже на межі свого зникнення не тільки в Україні, а і в діаспорі:
«Зайняті клопотами щоденного життя, серед хаосу подій, що
випереджують одна одну, які більшість людей приймає як якийсь неминучий і
сліпий фатум, збіг обставин і таке інше, ми недобачаємо в них (тих подіях)
зв'язку і взаємозалежності, зокрема того невидимого, але глибокого
цілеспрямування і взаємозалежності, що відбувається під впливом Вишої Сили,
яку називаємо Божим Провидінням.
Бо як інакше можна пояснити появу і роль Т. Шевченка, о. Маркіяна
Шашкевича, Івана Франка, Степана Бандери, Андрея Шептицького, Івана Бучка,
Йосифа Сліпого та інших великих особистостей серед нашого народу - в краю і
на чужині - як не здійсненням планів Божого Провидіння щодо нас?! Природа не
робить стрибків. Життя народу нашого плило своїм історичним руслом, на якому
з’являлися справжні особистості, які спрямовували те життя народу до належної
мети.
Таким мужем Божого Провидіння в другій половині XX ст. в житті нашої
Церкви був св. п. Патріарх Йосиф Сліпий. Вчений- богослов, митрополит КиєвоГалицький, Ісповідннк віри, в'язень московських ҐУЛАҐів, патріарх УКЦ,
кардинал Римської Церкви
Щоб оцінити його роль в житті УКЦеркви в другій половині XX ст.,
вистачить пригадати стан тієї Церкви в часі лихоліття Другої світової війни і
після неї. В тому часі наша Церква - в краю і на чужині - була сиротою, без
батьків. На Батьківщині ту сироту примусили стати пасербицею Церкви-мачухи,
частиною Русской Православной Церкві, а її опікуни на чужині (отець тут має на
оці римо-католицький єпископат – А.К.) були готові назвати сироту своєю
дочкою, але за умови, що вона зречеться самої себе, свого славного минулого,
рідного обряду, своєї національної ідентичності й уподібниться до них.
Аж ось чудом, з волі Божого Провидіння, з дому московської неволі
вийшов на волю в'язень Христа ради, Батько нашої Церкви - Києво-Галицький
митрополит Йосиф Сліпий (лютий 1963)! Завдяки йому наша Церква відзискала
свою гідність. Бо в неї ж є Батько! І вона підняла чоло й стала домагатись своїх
історичних прав!
І наче старозавітній Мойсей перед фараоном, так і Батько нашої Церквисироти стукнув своїм патріаршим посохом об мармурову долівку римської курії
і заявив: «Відпустіть мій нарід до самостійного церковного життя! Верніть нам
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наші права і привілеї, бо не раби ми й не підлітки, але дозрілий нарід зі славним
минулим, з тисячолітніми християнськими традиціями і світлим майбутнім! Не
ласки хочемо, але повернення належної нам спадщини дідів і прадідів наших,
повернення наших давніх прав і привілеїв!
Така постава Батька нашої Церкви не подобалася мачусі – РПЦ в
батьківщині, ані «опікунам» з Ватикану на чужині. Вони бо всі звикли, що
«русин просить немного», хилиться перед могутніми цього світу, прохаючи ласк,
вдоволений крихтами з чужих столів… І вони здивувалися, остовпіли. Їм важко
було погодитися з фактом, що Українська Католицька Церква ставить свої
вимоги та ще й в такий рішучий спосіб. І вони старались сироту застрашити, а її
Батька-Мойсея висміяти й принизити серед своїх і чужих. Вони намагалися
звернути нашу Церкву зі шляху до самостійності, до Патріархату!
Та марні їх зусилля й намагання! В обороні сироти став Батько. Він
пригадав, що за вірність Христові й Христовому наміснику на землі Українська
Церква поклала «гори трупів і проляла ріки крові«, а цілому світові кинув грізний
виклик: «Pereat mundus - maneat justitia» - Хай загине світ, а залишиться
справедливість!».
Йдучи попереду всіх, сповнений трудами і досвідом, з ранами Ісповідника
Віри на тілі, Батько і Глава нашої Церкви вказав нам шлях у світле майбутнє, не
приховуючи, що той шлях «Ad Astra» («До зір») прийдеться нам верстати «Per
Aspera», тобто тернистим шляхом.
Ото ж, найперша заслуга й велике діло сьогодні спочилого вже Патріарха
Йосифа – це скріплення віри у власні сили й правду та заклики: «Народе,
збудись! Будьмо собою! Великого бажайте!». Це виведення нашої Церкви з
галицьких загумілки на світову арену. Бо лиш завдяки рішучому проводові
Блаженнішого Отця Йосифа на IV Синоді владик УКЦ в 1969 р. ми переступили
рубікон - Червоне море - нашу власну нерішучість і страх на дорозі до здійснення
ідеї Українського Патріархату.
Для того, щоб діяти, боротись, здобувати тощо, треба мати власну
платформу, власну хату, бо лиш «у своїй хаті, - своя правда, і сила, і воля!». І
тому Блаженніший Патріарх Йосиф, сам вдумливий богослов і науковець (і це
його друга заслуга), розбудовує в Римі український духовний бастіон, а це: собор
Св. Софії, Український Католицький Університет, щоби за допомогою науки
збирати воєдино українців в чужині сущих; відзискує і реставрує Патріарший
Двір у центрі Риму; купує монастир для монахів Студитського Уставу; розвиває
наукову й видавничу діяльність УКУ і УБНТтощо. Це - другий його вимір.
Як добрий євангельський пастир, незважаючи на свій вік і наслідки
каторги, з ранами Ісповідника віри на тілі, Блаженніший Патріарх Йосиф
відвідав майже всі поселення українців у вільному світі (деякі, як наприклад
Австралію, двічі), і своїм батьківським словом одних будив зі сну, інших своїм
прикладом заохочував до дії, до змагання, до польоту «Ad Astra», а перед
чужими, наприклад президентами США й Франції, канцлером Німеччини
Аденауером і генералом Франком в Іспанії, як глава УКЦ і кардинал Римської
Церкви, стає найдостойнішим і найкращим речником українського народу та
оборонцем його національних і релігійних прав до самостійного життя. Це –
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третій його вимір.
Четвертий вимір історичної величі Блаженнішого Йосифа, як митрополита
Києво-Галицького і як завершення молитов і побажань українського народу, - це
прийняття титулу й гідності Патріарха України і всієї Русі в 1975 році.
Ореол Ісповідника Віри і патріарший клобук - це ті найкращі вінцівідзнаки, з якими глава УКЦеркви ввійшов в історію українського народу. На
жаль, високих задумів Отця Йосифа не розуміли малі люди - деякі навіть у
єпископських мітрах, вони ставили йому багато перешкод, чим завдавали йому
особливого болю і сорому перед чужими. І ця нестійкість та невірність своїх
найбільше йому боліла!
Велич особистості Патріарха Йосифа та історичну вагу ідеї Українського
Патріархату найкраще розуміють і цінять наші вороги. І вони робили все
можливе, щоб особистість Патріарха Йосифа, а в тому і його ідеї, викривити,
принизити, знеславити та кинути в забуття... Та це не сміє нас знеохотити до дії
в наших змаганнях за патріархат. Свідчення живучості нашої Церкви - це її
відродження в незалежній Україні, це її Синоди і Собори в тіні св. Юра, де
спочивають мощі св. п. Патріарха Йосифа.
Батьківський і пастирський Заповіт: «Щоб ви не зневірилися і щоб ви
любили один одного», поряд із Шевченковим «Поховайте та вставайте!» зобов'язує нас до здобуття провідної зорі українського народу - об'єднання усіх
українців в одній Христовій Церкві Києво-Галицького Патріархату, в
Самостійній Українській Державі!
А хіба це не завдяки Божому провидінню, першу зірку - незалежність
української держави - вже осягнено? Архипастир повернувся на Святоюрську
Гору до свого стада, щоб духовно чувати над ним і над здійсненням другої ідеї Українського Патріархату. У небі, в хорі святців землі української, вразі зі своїм
великим попередником - митрополитом Андреєм та хрестителем України св.
князем Володимиром, він вставляється за український нарід. До нас же, його
синів і доньок, св. п. Патріарх Йосиф звертається словами свого «Завіщання»:
«Будьте свідками Христа в Україні» ділами любові й милосердя та не посороміть
Землі Української, землі ваших предків! Не посороміть свого власного імені
(цебто будьте собою - оіш), бо я дав вам приклад!» Оце наказ Батька. Це імператив, який повинен звучати повсякчасно в душі й серці кожного українця в Батьківщині й на чужині.
Фундаменти під Український Патріархат вже покладено. Ми мусимо його
розбудовувати, зміцнювати, заповнювати змістом, життям. Мусимо будувати
його цеголка за цеголкою, кожний на своєму місці, кожний по своїм силам,
поодинокі вірні, священики й миряни, організації, парафії, єпархії. Всі разом і в
єдності та в згоді між собою здійснюючи історичної ваги Завіщання Патріарха
Йосифа і його пригадку: «Ubi Concordia - ibi Victoria est!» («Де згода - там і
перемога!»). То ж ідімо вперед в єдності з Богом і між собою, а перемога буде
наша!» (Шевців Іван. Муж Божого провидіння // Патріярхат. – 1999. – №9).
Автору параграфу штимує прочитання спадщини і діяння Патріарха
Йосифа в цій статті, звернуте до Риму не прохання, а вимога: не принижуйте нас,
не дивіться на нас як на якихось шмельців, поверніть нам велич наших прав, яких
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Ви разом із Вашим московським собратом нас позбавили і бажаєте і в
наступному їх нам не давати. Не бажаєте, зволікаєте, то ми самі шляхом само
проголошення повертаємо собі нашу Помісність і в єдності нашого народу
будемо її розбудовувати до побідного завершення. А відтак, український народе,
збудись, встань з колін, бажай великого у своїй історичній будові. І якщо
Патріарх УГКЦ Любомир одного разу кинув клич «Забудьмо!», то постає
питання: «Що забувати? На чому зупинитися?». Владика Любомир зупинився (а
може в небажанні воювати так з Ватиканською курією і Папами, як з ними
воював Патріарх Йосиф), відійшовши на спокій, благословивши на це
молодшого. Але ж зупинка-забудька вимірюється вже не роками, а десятками
років. То ж, звераючись до спадщини Йосифа Сліпого, знайдемо: не
знеохочуймося – вставаймо – осягаймо очікуване.
Означені вище думки повністю співзвучні з проханням Патріарха Йосифа,
сказаним у його Заповіті: «І вас, мої возлюблені діти, благаю: ніколи не
відкажіться від Патріархату своєї Страдної Церкви, ви ж живі, існуючі її діти!...
Апостольський Римський Престіл під впливом і властю Римської Курії, може і в
доброму намірі, взяв у 1970-х роках політичний курс, який спричинив болючий
удар для нашої Церкви в Україні, а ще більше - для тієї частини нашої Церкви і
Народу, що найшлись у вільному світі. Увесь християнський світ є свідком, що
наші постійні переговори і покірні аргументи, які ми подавали Папі Павлові VІ,
не брано до уваги… У Східній Церкві ні Папи, ні навіть Вселенські Собори не
встановлювали Патріархатів окремим помісних Церков. Завершення тих Церков
патріаршим вінцем було завжди овочем дозрілої християнської свідомості у
Божому люді, у всіх його частинах, в свідомості духівництва і пастирів, при чому
свідомість мирян, отого духовного стада, довіреного їх пастирському служінню,
зігравала неабияку роль. Бо тільки дозріла свідомість своїх власних церковних і
національних скарбів, своїх культурних і національних надбань і цінностей,
своїх трудів і жертв, що входили в скарбницю цілої Вселенської Христової
Церкви, створювали тверду основу для Патріархату!». І далі: «Тому заповідаю
вам: молітися, як дотепер, за Патріарха Києво-Галицького і всієї Руси,
безіменного і ще невідомого! Прийде час, коли Всемогутній Господь пошле його
нашій Церкві й об’явить його ім’я! Але наш Патріархат ми вже маємо!
Патріархат Церкви – це видимий знак зрілості і самобутності помісної Церкви,
то могутній чинник і в церковному і в народному житті».
Ватикан – як в минулому, так і тепер - аж ніяк не хотів і не хоче визнати
право Української Католицької Церкви на статус Патріархату. До яких тільки
підспудних дій він не вдавався, щоб не допустити спілкування з ієрархією і
вірянами УГКЦ прибулого до Риму Блаженнішого Йосифа, які тільки не
вигадував він аргументи й потаємні шляхи, щоб перешкодити ієреям Церкви
зібратися разом чи то на Собор, а чи ж на Синод. При цьому вигадувалися різні
аргументи того, чому УГКЦ не може бути патріаршою. Висувався «аргумент
території«, бо ж нібито парафії УГКЦ є лише в українській діаспорі. При цьому
не враховувалося: по-перше існування ще й «катакомбних» парафій і монастирів
в самій Україні; по-друге, наявність не лише легальної в діаспорі, а й підпільної
ієрархії Церкви на матірних теренах конфесії, очолюваної митрополитом
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Володимиром Стернюком; по-третє, ігнорувалась значимість такого визнання
для перспективи збереження Церкви не лише в діаспорі, а й в Україні, протидії
поглиненню Російською Православною Церквою вірян і майна УГКЦ на
окупованих Московією українських теренах.
Апостольська Столиця якось легко віддала парафії українських грекокатоликів в Україні «на православне перевиховання» своєму агресивному
конкуренту на християнській ниві – Церкві Московського Патріархату, не
дозволивши навіть на Другому Ватиканському Соборі (та й інде) щось зле казати
на адресу Московської Церкви й СРСР за переслідування й ув’язнення
комуністичним режимом українських греко-католиків, насамперед ієрархів
їхньої Церкви.
Прихильники патріаршого устрою Української Католицької Церкви з
обуренням сприйняли заборону Папою Павлом VІ обстоювання Церквою ідеї
Патріархату й права її Предстоятеля іменуватися Патріархом. Особливу
активність щодо Патріархату і потребу у його визнанні виявили священики
Австралійської єпархії УКЦ ще в 1965 році. Це - відразу десь після Другого
Ватиканського Собору. В своєму листі Павлу VІ 21 лютого 1965 р. вони зокрема,
разом з іншими українськими інституціями, написали: «Заохочені рішенням
Вселенського Собору про Патріархати в Східній Церкві, як завершення форми
церковної організації, та приєднуючись до виступу на тому ж Соборі нашого
Первоієрарха Блаженнішого Верховного Архиєпископа Йосифа Сліпого, про
створення Українського Католицького Патріархату, ми - представники
церковних католицьких і громадських організацій від імені всіх українцівкатоликів і багатьох православних в Австралії просимо Вашу Святість про
наступне: а)створити Український Католицький Київсько-Галицький Патріархат
для завершення організаційної структури нашої Церкви в Батьківщині й на
чужині; б) іменувати Першим Патріархом цього Патріархату достойну особу нашого Ісповідника Святої Католицької Віри, Його Еміненцію Йосифа;
в)назначити місто Рим тимчасовим осідком Українського Київсько-Галицького
Патріархату аж до часу перенесення його на Вільні Землі України… Такий
Український патріархат допоможе Українській Католицькій Церкві відновити її
давній престиж і місію на Сході Європи; відгородить Україну від намагань
Москви включити нас у свою орбіту т.зв. «Третього Риму»; служитиме
об’єднувачем християнського європейського Сходу з Заходом; для наших православних братів буде наочним доказом пошанування Апостольською Столицею
прав і привілеїв та заслуг Української Католицької Церкви. Внутрі нашої Церкви
це скріпить ще більше її правопорядок і судовласть наших ієрархів та, віримо,
причиниться значно до скріплення і розквіту християнського життя всіх її
вірних, а все разом узяте вийде на добро всієї Католицької Церкви».
Ставлення до ідеї Патріархату УГКЦ слід розглядати в контексті
становлення і формування її в умовах буття цієї Церкви в українській діаспорі.
Становище українських емігрантів у повоєнних роках в різних країнах було дуже
складним. З ними прагнули не спілкуватися, ігнорували при виявленні
державних відносин до національних меншин. Московсько-комуністична і
єврейська пропаганда представляла українських емігрантів як злочинців і
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колаборантів у злочинах німецьких нацистів. Їм вірили і «підспівували»
прокомуністичні політичні партії Заходу, їхня преса та наші недоброзичливі
сусіди й національні вороги, які мали на Заході більші від українців впливи.
Якогось зв'язку з державою «Україна» (а то ж була «совєтська Україна») у
діаспори не було. Комуністична преса служила в Україні інтересам гіршого від
німецького московського колонізатора. Римо-католики в регіонах поширення
греко-католиків спочатку також, як свідчать і тексти цього тому, не дуже
прихильно дивилися на їхню обрядову окремішність й дуже радо хотіли проковтнути вірян-українців у своїх парафіях, мовляв: «Бог один і Церква
Католицька мусить бути одна й та ж сама для всіх католиків. А відтак навіщо вам
будувати свою «Церкву в Церкві», боротися за якийсь Патріархат і т.п.»?
Не дивним тому є те, що римо-католицькі кардинали - німець Віллебрандс,
голландець Де Фістенберґ, француз Війо, поляк Рубін, італієць Казароллі, а потім
ще й австралієць Кассіді, деякі інші, які здійснювали промосковську «Ostpolitik»
Ватикану - всі, як один, «тихо», а то й голосно виступали проти створення
Українського Патріархату. На спеціальному Синоді РКЦ, де розглядалося
питання Патріархату УГКЦ, два німецькі кардинали – Каспер і Рацінгер (тепер
він – Папа) – виступили проти. Виглядало так, що коштом УГКЦеркви вони
хотіли добитися з православними москалями якогось дивного і тільки їм
відомого «миру». Єдиним, хто більш-менш щиро витлумачував Українську
Католицьку Церкву і взагалі українців, як щось окреме і варте уваги, то був Папа
Іван XXIII (і до певної міри пізніше Папа Іван Павло II).
А між тим в багатьох неполадках і слабостях нашої Церкви винні таки
українські греко-католики, зокрема їх ієрархи, діючі в діаспорі. Більшість з них
- це ставленики Пап чи римської Конгрегації для Східніх Церков. Остання й досі
не випускає зі своїх рук впливу і контролю над УГКЦерквою і вибирає з
поданого їй її Синодом «терна» (трьох), вигідних собі кандидатів у єпископи,
яких образно називають римчуками.
Через рік після вище згаданого листа до Павла VІ вже у квітні 1966 року
Президія Об’єднання Українських Католицьких Організацій Австралії
направила Папі своє нове послання у справі того ж Українського Патріархату.
«Прочитавши листи австралійських греко-католиків Папі Павлу VІ, ніхто не
заперечить їх доброї волі та уболівання за свою Церкву, - наголошує отець
Шевців. – Разом із тим, треба розуміти ще й їхній біль з приводу принизливого
ставлення ватиканських кіл до Достойної Особи - Глави УКЦеркви,
Блаженнішого Патріарха Йосифа, якому саме в тому часі було заборонено їхати
до Канади на Євхаристійний Конгрес у Ванкувері, де він планував відбути Синод
з єпископами нашої Церкви... Чому? - Бо Блаженнішому Йосифові було
заборонено скликати Синоди УКЦеркви в Римі. Римська Курія прагнула
«заховати», ізолювати Блаженнішого від народу, від світу і примусити його
мовчати про страхіття, які він сам пережив і про переслідування УКЦеркви і
Народу. Щоб «обійти» ті заборони, Блаженніший находив способи і претексти,
щоб стрінути свою духовну паству на поселеннях в різних країнах вільного світу.
І це йому вдавалося. Він їхав за кордон, куди приїздили наші єпископи і там
проводив з ними Синод - наради УКЦ». Скажемо образно: партизанив!
187

Водночас священики УКЦ висловлювали при кожній нагоді свою
підтримку своєму Предстоятелю Йосифу Сліпому. Так, з нагоди його
знаменного виступу на Папськім Синоді в Римі в оборону УКЦ і Українського
народу, вони надіслали 25 жовтня 1971 року кардиналу телеграму вдячності і
висловили йому «свою повну співпрацю і молитву та підтримку».
Одержавши повідомлення про заборону Римською Курією поїздки
Блаженнішого Патріарха Йосифа до Філадельфії на Міжнародний
Євхаристійний Конгрес із боязні того, що він там проведе Синод УКЦ або якусь
нараду єпископів Церкви, Соборчик священиків УКЦ , що відбувався 19 – 23
липня 1976 року в Сіднеї, став в обороні прав Глави Української Помісної
Церкви. Він йому, як Патріарху Київсько-Галицькому і всієї Руси, написав:
«Ваше Блаженство, Блаженніший Патріарше, ми, українські католицькі
священики, зібрані на Соборчику в Сіднеї, 19-23 липня 1976 р., при співучасти
владики Кир Івана, Ап. Екзарха, хилимо наші голови перед Вашим Блаженством,
як Ісповідником св. Віри і заявляємо Вашому Блаженству, як Главі й Патріархові
Помісної Української Католицької Церкви, наш синівський послух та повну
відданість ідеї Українського Патріархату і нашу готовність працювати для
здійснення тієї ідеї. Ми глибоко обурені й вражені новими перешкодами з боку
Римської Курії у виїзді Вашого Блаженства на Євхаристійний Конгрес у США».
В листі до глави УГКЦ священики висловлювали своє занепокоєння
тодішнім станом Церкви, «браком у ній єдності і злагоди через незгоду й брак
послуху деяких владик супроти Вашого Блаженства і брак їхньої співпраці в
здійсненні ідеї Українського Патріархату». Вболіваючи над «сумним станом
нашої Церкви» учасники Соборчика просили Блаженнішого «ужити всіх
можливих заходів, щоб привести до єдності її ієрархів, духовенство і мирян, щоб
ми перестали бути «притчею во язиціх» задля наших чварів, незгоди і браку
єдності».
При замисленні над ситуацією заборони Східною Конгрегацією від імені
Папи Павла VІ поїздки глави УГКЦ на 41-й Міжнародний Євхаристійний
Конгрес у Філадельфію приходять на думку ще два інші факти, які напевне стали
допоміжними для цієї заборони. Це справа невідбутої сесії Постійного Синоду,
що його скликав Патріарх Йосиф на 8-го травня 1976 року і справа самого запрошення Патріарх Йосифа на Євхаристійний Конгрес.
Що стосується першої справи, то тут 8 травня до Риму на скликану Патріархом Йосифом сесію мали прибути члени Постійного Синоду - два
митрополити і три єпископи. Сесія не відбулася, бо до Риму на Сесію приїхав
тільки владика Іван Прашко з Австралії, інші ж під тиском Східної Конгрегації і
підспудної сволочної діяльності секретаря Синоду Андрія Сапеляка не приїхали
і свідомо підпорядкували себе неправній юрисдикції Східної Конгрегації,
з'іґнорувавши законну владу власного Глави рідної Церкви.
Друга справа - це справа самого запрошення Патріарха УКЦеркви на
Євхаристійний Конгрес. Помимо різних пояснючих «комунікатів» Українського
Євхаристійного Комітету Філадельфійської митрополії за підписом єпископа
В.Лостена, фактом є, що Патріарха Йосифа на Конгрес, можливо також під
тиском Конгрегації, Філадельфійський митрополит не запросив. Запросив
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Патріарха Комітет Євхаристійного Конгресу Філадельфійської митрополії, що
не є згідне з церковною процедурою і є доказом нехтування власного церковного
авторитету. Господарем Філадельфійської митрополії і української програми
Євхаристійного Конгресу є митрополит, а комітет тільки організаційнодопоміжним тілом і жодні його комунікати цього факту не оправдають.
Це тільки маленькі факти на тлі наявної ситуації в УГКЦеркві на теренах
української діаспори, коли єпархи вдавалися до ігнорування, а то й непослуху її
главі. Все це використовує кожночасно Східна Конгрегація в своїх акціях
«рубання Дуба«.
Оцінюючи тодішню ситуацію в церковному життя українських грекокатоликів, отець Шевців слушно писав: «Відтак зі смутком і жалем треба
засвідчити той факт, що чужі чинники Дуба рубають, а власні підтинають його
корінь. Це не щось нове в нашій історії. Невільничий дух покори і німого послуху
чужим виявляється у всіх верствах народу. Люди з духовістю карликів не
терплять Великанів. Таким великаном, непохитним Дубом на нашому горизонті
є колишній в'язень-каторжник Москви, Ісповідник віри і відважний оборонець
прав нашого народу, оборонець історичних прав нашої Церкви Первоієрарх
Йосиф, який прийняв титул Патріарха не з чиєїсь ласки, а з волі свого люду, щоб
вирвати Церкву з тенет Москви, у яких опинився нині сам Ватикан. Цю святу
істину мусять усвідомити собі всі наші владики, всі священики, всі чини та всі
миряни УКЦеркви і підтримати Патріарха в його нелегкому змаганні… Рубачі
не страшні для нашого Дуба, але від кротів, що підгризають коріння, мусимо
захищати його всі, кому дорогі нація, Церква і власна гідність».
Відчуваючи, що щось недобре твориться з листами, які від різних спільнот
українців-католиків надходили до Ватикану, отець Іван Шевців надіслав
Блаженнішому листа-прохання такого змісту: «Ваша Святосте, прошу ласкавого
вибачення за те, що турбую Вас цим листом. Досі всі звернення священиків і
мирян Апостольського Екзархату в різних справах до Вселенського Архиієрея
чи до Священної Конгрегації для Східніх Церков у Римі залишались без відповіді
і навіть без підтвердження одержання наших листів. Виглядає, що там, «на
долині«, хтось задержує, або не допускає їх до адресатів. Недавно, при зустрічі з
ап. екзархом Іваном, впала гадка, щоб доручити передавати наші звернення
адресатам особисто. Оцим звертаюсь до Вашої Святості з ласкавим проханням:
доручити комусь з Патріаршої Канцелярії занести і передати особисто
кардиналові В.Рубінові залучені листи до нього і до Святішого Отця від
священиків і мирян нашого екзархату».
Хто є цей кардинал? Новий Папа Іван Павло ІІ поставив у проводі
священної Конгрегації для Східніх Церков уродженця Галичини кардинала
Владислава Рубіна. Це у греко-католицькому середовищі діаспори породило
надію на порозуміння і підтримку з його боку, сподівання на те, що він, «як син
братнього польського народу, напевне розумітиме краще, ніж інші досі, потреби
нашої Церкви в Краю і на чужині під сучасну пору». В своєму листі до кардинала
клір і миряни УГКЦ зокрема писали: «Згідно з тисячолітньою традицією Східних
Церков (а нашій Церкві скоро також буде 1000 літ!) ми називаємо Главу нашої
Церкви Патріархом. Хіба це якийсь злочин?! На жаль, Священна Конгрегація для
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Східніх Церков досі це саме так трактувала і тим закріплювала роздор у нашій
Церкві, п'ятнуючи тих вірних, які справедливо домагаються її патріархального
устрою, як прихильників якоїсь схизми і т.п. Це далеке від правди!…Ми
постійно прибігаємо до Святого Апостольського Престолу і до Священної
Конгрегації для Східніх Церков у Римі з надією на вислухання наших справедливих прохань про визнання для Глави Української Помісної Католицької
Церкви титулу й влади Патріарха тієї Церкви».
Проте надто швидко своїми заявами й діями кардинал Рубін розчарував
українців-католиків у їх сподіваннях на нього. Він продовжував щодо УГКЦ
лінію своїх попередників, а вітак й зневагу щодо прагнень їх на свій Патріархат.
Про це свідчить зміст листа Президії Ради Об’єнання Українських Католицьких
Організацій Австралії, підписаний Я.Хіцяком, І.Шевцівим і Н.Кармазин та
направлений кардиналу В. Рубіну 30 грудня 1982 року як реакція на його
Послання до владик УГКЦ: «Еміненціє, Ваш лист до владик Української
Католицької Церкви з дня 6 липня 1982 р., в якому Ви оспорюєте Послання Глави
Української Католицької Помісної Церкви - Блаженнішого Патріарха Йосифа з
нагоди його 90-ліття (з дня 15 лютого 1982 р.) і таки даєте безпідставні закиди та
інсинуації щодо Його намірів і висловів у цьому Посланні, - викликав хвилю
обурення серед вірних Української Католицької Церкви, а то й серед усього
українського громадянства. У Вашому листі Ви відважуєтеся робити закид, що
згадане Послання Блаженнішого Патріарха може спричинити серед вірних нашої
Церкви якесь «замішання і роз'єднання». А сталось навпаки! Саме Ваш лист і
Ваші необгрунтовані закиди та інсинуації і викривлення намірів Блаженнішого
Отця Йосифа в його Посланні-Тестаменті, вже викликав серед наших вірних
неспокій і замішання, невдоволення, а то й обурення супроти Вас і Ватиканської
Курії.
Нас дивує і болить, що таке замішання і роз'єднання серед нас робите саме
Ви, Еміненціє, уродженець Галицької Землі, на якій Ваш батько і ваші предки
вірмени, подібно як поляки, впродовж століть знаходили притулок, хліб і
достаток та які повинні більше, ніж інші народи, розуміти долю українського
народу та бути бодай вдячними за хліб-сіль, якими так щедро годувала вас усіх
наша Українська Земля!
Нам дивно й до смерті боляче, що Українська Католицька Церква, яка дала
засвідчення свого співтерпіння з Христом і єдності з Римською Ап. Столицею,
поклала «гори трупів і пролляла ріки крови» (за висловом Блаженнішого
Патріарха Йосифа), в очах Римської Ап. Столиці по сьогодні не удостоїлася
визнання її помісності і патріаршого титулу прямо тому, що таке визнання не йде
по лінії політичних інтересів Москви і Польщі.
Ми свідомі того, що негативна настанова Москви й Варшави і така ж
настанова і потягнення Священної Конгрегації для Східніх Церков й зокрема
політичні махінації Секретаря Стану Ап. Столиці кардинала Казаролі супроти
нашої Церкви і патріархату, - це наслідки Східної політики (Ostpolitik) Ватикану,
щоб задобрити московського «ведмедя» й купити собі й польському народові
ласку того «ведмедя» коштом українського народу і його Церкви. Хіба ви всі, в
Римі, настільки наївні й думаєте, що вам це вдасться осягнути? І то коштом
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слабшого? Чи ви там, у Римі, є свідомі тієї кривди, яку ви робите нашій Церкві
та ідеї З'єдинення Українських Церков вашими «екуменічними діалогами» й
потуранням церковній і політичній Москві? І ви хочете, щоб ми мовчали? Хіба
ви не знаєте, що впродовж останніх 1000 літ Україна стоїть на грані двох світів:
Сходу й Заходу, як оборона християнства та європейської цивілізації і культури
перед азійськими ордами монголів, москалів і т.п.?
За нашими плечима Ви, католики латинського обряду в Польщі й на Заході
Європи, благоденствували тоді, коли Україна кривавилась у нерівній боротьбі з
Азією, часто дістаючи ніж у плечі від сусідньої, християнської - католицької
Польщі. Що ж, сьогодні Україна впала в тій нерівній боротьбі, а ролю бути
заборолом Європи перед Московською Азією впала на плечі Польщі, Польської
Церкви і Польського народу. Дай, Боже, щоб Польща ту роль сповнила!
А заки це станеться, то ми від імени всіх членів нашого Об'єднання, а то й
усіх мирян Української Католицької Церкви, оцим листом протестуємо проти
Вашого особистого і Східної Конгрегації втручання в наші церковні справи і
зокрема засуджуємо Ваш згаданий лист як образливий і кривдячий для Глави
нашої Церкви, Блаженнішого Патріарха Йосифа, Кардинала Римської Церкви,
Ісповідника за св. Віру, довголітнього в'язня-каторжника московських тюрем і
таборів праці за його і нашої Церкви вірність Ап. Столиці в Римі й для Українського Народу взагалі.
Ми водночас домагаємося сатисфакції у формі публічного відкликуспростовання Вашого згаданого листа і перепросьби для найдостойнішої особи
їх Святості Патріарха Йосифа, Глави Української Католицької Помісної Церкви
й нашого релігійного і національного Мойсея, та направи завданої йому і нашій
Церкві кривди, яку Ви, еміненціє, спричинили своїм згаданим листом. Інакше,
усі історичні консеквенції того Вашого листа, перед Богом та історією, впадуть
на Вас, еміненціє!
Ще раз просимо Вас, еміненціє, і всіх інших представників Римської Курії:
не ображайте і не кривдьте нас і нашої Церкви тільки тому, що ми сьогодні
слабші, бо доля окремих людей і народів - в руках Божих. Бо «ще не вмерла
Україна!»
Приклад хоробрості, святості і галантності Патріарха Йосифа примушує
християн і патріотів виконувати його директиви для «подальшого шляху». Така
директива була дана українській нації його Святістю в день відзначення
Вознесіння Господа Нашого Ісуса Христа 3 червня 1976 року. Він закликає нас
відновити свою Віру, у той час як сам, виконуючи прохання християн, особливо
тих, котрі перебувають в катакомбах в Україні, приймає відповідальність і титул
Патріарх Києво-Галицький і всієї Русі.
Негативне ставлення Священної Конгрегації Східних Церков до прав
Української Католицької Церкви і законного прохання про надання статусу
Патріархату вимагає від нас зробити крок, який буде вартий наших замучених
героїв і честі багаторічного в'язня й Ісповідника Віри, Патріарха Йосифа, кого
Священна Конгрегація насмілилася образити і в його особі образити усю нашу
націю.
Ми пережили надто гірший досвід, щоб пасивно спостерігати як ранять
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нашого Архипастиря. Відтак, якщо образа, нанесена йому була ненавмисна, ми
просимо публічно відмовитися від неї. Ми також вимагаємо:
1.
Щоб у зверненнях до Його Еміненції Кардинала Йосифа Сліпого
згідно з бажанням і молитвами всіх українців, особливо тих, хто страждає в
катакомбах, уживано було титул: Патріарх Києво-Галицький і всієї Русі. Це
допоможе відновити нашу віру і силу в боротьбі проти безбожної Москви.
2.
Співпрацювати з Українською Католицькою Церквою і Синодом
єпископів, щоб з благословення Апостольського Престолу і підтримки Святого
Духа захищати наших переслідуваних братів в Україні, щоб наблизити день
відродження української нації і Церкви.
Відповідною об'явою, заявлено, що священство Української Католицької
Церкви діятиме згідно директив Офісу Його Святості Патріарха Йосифа про
канонізацію Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького і принаймні
одного з сотень священиків, які були вбиті комуністичною Москвою«.
Проходили десятки років, а Апостольська Столиця залишалася
невмолимою щодо утворення Патріархату УГКЦ. Можна навіть висновити, що в
цих відмовах перший голос належав все ж Папі Павлу VІ. Папи-італійці, як
Павло VІ, і Папи-німці, як нинішній Бенедикт ХVІ, чомусь виявляють більшу
прихильність до Москви, відводячи Україні в цих симпатіях якусь службову
роль.
Великі сподівання у виповненні своїх побажань українські греко-католики
діаспори покладали на нового Папу Івана Павла ІІ. Як не як слов'янин ще й з
якимсь українським корінням, людина, яка на собі відчула тиск комуністичної
влади і добре знає ситуацію в Україні. Сподівання на позитивне вирішення
питання Патріархату з’явилося в українців-католиків особливо після проведених
Іваном Павлом ІІ змін в керівництві Ватиканських інституцій. Проте
новопризначений Папою провідник Священної Колегії Східних Церков
кардинал В.Рубін, як це засвідчено вище, не зреагував на побажання українцівкатоликів. Відтак сподівання були вже лише на самого Папу.
В переддень приїзду до Австралії у 1986 році Папи Івана Павла II
священики Української Католицької Церкви відправили йому свій теплий листвітання, в якому, окрім турботи про долю УГКЦ в Україні, наголосили, що «під
сучасну пору ми бачимо щораз більшу потребу, прямо необхідність для нашої
Церкви (і тієї, що в Батьківщині, й тієї, що на чужині), у завершенні її організаційної структури - Патріархату з українським Патріархом у її проводі.
Необхідність такого відзначення нашої Церкви стає особливо наглядною в світлі
1000-ліття Хрещення України та її ролі в обороні християнського (католицького)
Заходу перед азійсько-московською навалою впродовж 1000 літ і як земська
заплата за її мучеництво й жертви за ісповідування Христа і за єдність з
Апостольським Престолом у Римі». «Патріархат, - наголосив Соборчик, - це
організаційна структура, питома всім іншим Східнім Церквам, то чому ж тоді
єдина Українська Католицька Церква по-сьогодні позбавлена такої форми
самоврядування? Як це маємо розуміти ми самі й пояснювати це нашим
вірним?».
Папи Римські, як це переконливо свідчить історія, ніколи не виявляли
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якусь свою особливу прихильність до України і її народу, розуміння їх потреб і
прагнень. Почитаймо оцінку їх із-за цього Тарасом Шевченком. Це стосується,
зокрема, як це засвідчено вже вище, й питання проголошення Патріаршого
статусу УГКЦ. Особливо воно виявилося, як вже зазначалося, за Папи Павла VІ,
який відхиляв неодноразові прохання до нього з різних джерел та українських
інституцій про створення Патріархату УКЦеркви. Про це він навіть з деяким
роздратуванням повідомив старшого за себе віком і заслуженнішого у
християнському світі Верховного Архиєпископа УКЦ Йосифа своїм листом від
7-го липня 1971 р. В тому листі Папа сказав, що він передавав для вивчення
прохання владики Йосифа про створення Патріархату спеціальній комісії
кардиналів та покладається повністю на їхню рекомендацію, аргументуючи
відмову в Патріархаті УГКЦ якимись канонічними, історичними, духовними та
пасторальними причинами, нехтуючи при цьому положеннями Артикулів
Берестейської Унії, рішення Другого Ватиканського Собору про Східні Церкви.
Проте така антиукраїнська і зорієнтована зокрема проти успішної долі
УГКЦ позиція Римського Папи явно не вдовольнила митрополита Йосифа.
Розповідають, що коли він з’являвся в Римській Курії (а ріст владики був десь
два метри), то відразу ж по всіх її приміщеннях пролітала інформація про це,
чиновники закривали зсередини на ключ свої кабінети, бо ж боялися, що
розгніваний на них Пастир ще й посохом вдарить. У відносинах з ватиканськими
чиновниками митрополит був прямим і безкомпромісним. Він Папі прямо
сказав: «Ми не для того стали католиками, щоб перестати бути українцями«.
Реагуючи на Папське рішення-відмову, митрополит закликав до ще
більшого посилення боротьби за Український Патріархат. У своєму Посланні до
митрополитів, архиєпископів, єпископів, духовенства і вірних УГКЦ 21 жовтня
1971 року Йосиф Сліпий наголосив: «Другий Ватиканський Собор розбудив і
двигнув наново у всій Вселенській Католицькій Церкві духовне життя, прибите
війнами і спричиненим ними безладдям. Якщо це відноситься до всієї Церкви в
цілому, то воно відноситься зокрема і до нашої - і в Україні, і на поселеннях.
Вправді, гнітом безбожницьких переслідувань вона не могла і не може дати
вислів своїм відновленим релігійним переконанням, то все ж таки наші вірні на
поселеннях промовили від імені всієї нашої Помісної Церкви і всього народу».
Піднесена Архиєпископським Синодом прадідня справа КиївськоГалицького Патріархату на Другому Вселенському Соборі передусім викликала
небувалий піднесення духу, запал і ревність в усьому нашому українському
народові, сконкретизувала й зосередила потугу наших церковних і народних
змагань. У створенні Патріархату увесь наш народ побачив з'єднання сил і
зміцнення народного організму та піднесену й усугублену живучість нашої
Церкви. Богослужіння, проповіді, збори, промови і листи донесли високу ідею і
до найзатишніших і найвіддаленіших хат і родин та врили її глибоко в серце
кожного віруючого українця. Мольби і благання, ухвали й рішення, прохання і
звідомлення знаходили, очевидно, і на наших Архиєпископських Синодах
завжди сильний відгомін. Тому то наші владики звернулися ще раз окремим
листом 4 жовтня 1969 року до Святішого Отця Папи Павла VI, щоб Його Святість
на основі доручення ІІ-го Ватиканського Вселенського Собору завершив
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створенням Патріархату нашої страждучої Церкви, надав їй статус помісної в
католицькій-вселенській Церкві на зразок вже існуючих патріархатів. Дискусії,
аргументації, переконування і сподівання оживлювали увесь час очікування
всього народу. Реагуючи на них і прагнучи не зіпсувати відносини з Римською
Курією, митрополит Йосиф, як глава УГКЦ, прагнув якось залагодити ситуацію:
«На жаль, у міжчассі витворилися нові, несприятливі для нас церковні і політичні
умови, внаслідок яких Святіший Отець дав, наразі, відмовну відповідь. Проте ми
не повинні складати руки, далі провадити і розвивати, як дотепер і навіть
сильніше, наше церковне і народне життя в правних межах Верховного
Архиєпископства, доки воно не буде завершене Патріархатом, в глибокому
переконанні, що все таки він стане дійсністю, бо сила Божої справи мусить взяти
верх над будь-якими людськими перешкодами. В цьому наміренні уділяємо Вам
наше Архиєпископське благословення: Благословення Господнє на вас, того
благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас на віки віків».
30 вересня 1971 р. Папа Павло VI відкрив Третій з черги Синод владик
Католицької Церкви в Сикстинській каплиці у Ватикані. На Синоді було біля 250
учасників-представників Римо-Католицької Церкви зі всього світу, в тому числі
й 25 представників Східніх Церков. УКЦеркву представляли: Верховний
Архиєпископ, митрополит і кардинал Йосиф, митрополит Максим Германюк
(Канада), митрополит Амврозій Сенишин (США) і митрополит Стефан Коцішко
(Карпато-Русинська Церква, США).
23-го жовтня, при обговоренні питання про справедливість у світі, в
присутності Папи митрополит Йосиф Сліпий говорив про «справедливість«, яку
переживає український народ і Українська Католицька Церква. Блаженніший
зокрема сказав: «Жодна Церква, жоден нарід впродовж історії не переніс так
багато несправедливості, скільки українці. Осягнувши незалежність на короткий
час після Першої світової війни, скоро були поневолені комуністами, які в
жорстокий спосіб знищили Українську Церкву - спочатку Православну, а з часом
і Католицьку - і їх ніхто не боронить…Український нарід в обороні своєї
християнської віри і за свою вірність Апостольській Столиці терпить
переслідування, поклавши гори трупів і проливши ріки крові, а ви - мовчите!».
«Мовчите, а чому»??? Чому Українська Католицька Церква для церковної
ватиканської дипломатії у повоєнний час взагалі стала невигідною? Справа в
тому, що Ватикан став шукати тісніших зв'язків із совєтським режимом у Східній
Європі. Він інтервеніював при цьому на користь латинського обряду, але мовчав
про шість мільйонів переслідуваних українців-католиків – прихильників
Східного обряду. Коли патріарх Пімен на своїм Синоді уневажнив Унію
українців з Римом, то ніхто з ватиканських делегатів там присутніх не
запротестував. В комуністичній католицькій Польщі нічого не зроблено, щоб
півмільйона українців-католиків мали бодай якусь примітивну релігійну обслугу
в своїм обряді. Три українські дієцезії в Польщі вже багато років не мають своїх
єпископів. Втрачена Українська єпархія Церкви в Чехословаччині.
Проте митрополита Йосифа недвозначно змушували не говорити про ці
справи з огляду на дипломатичні моменти Ватикану. Але всупереч цьому він
засудив на Синоді Совєтський Союз за переслідування УКЦеркви, українського
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народу, за нівечення засадничих прав людини, за кроваву жорстокість. Для
кожного промовця було визначено п’ять хвилин. Блаженніший зігнорував
визначений час і ніхто не відважився і навіть не намагався якось його перервати.
В гробовій тиші Синодальні Отці і Папа Павло VI вислухали оскарження
Блаженнішого десь протягом півгодини.
Майже вся світова преса надзвичайно обширно і позитивно коментувала
виступи Блаженнішого: «79-літній Кардинал, який провів 18 років у московських
концентраційних таборах, зламав 8-літню ватиканську мовчанку»; «Кардинал в
екзилі заатакував СССР за переслідування українців-католиків»; «Кардинал
вдарив по совєтах»; «Духовний провідник українців-католиків заатакував
Ватикан...» і т.п. Важливим було те, що цей осуд Йосифа Сліпого відбувся перед
усім світом і він прийняв його прихильно. Відтак хотілося вірити, що голос
Блаженнішого дійде до совісті і буде прихильно прийнятий колами Ватикану.
Але так не трапилося, сподівання не оправдались. Світова преса з датою 1-го
листопада 1971 р. подала вістку про ще одну заборону Папи Павла VI. Він
заборонив 15-м владикам УКЦеркви (які приїхали на посвячення церкви св.
Сергія і Вакха в Римі) відбути черговий Синод своєї Церкви та засудити Совєтський Союз за переслідування УКЦеркви.
Але преса водночас проінформувала про те, що, незважаючи на заборону,
Синод все ж відбувся в Римі 31-го жовтня - 5-го листопада 1971р. у строгій
таємниці. В ньому взяли участь 16 владик із США, Канади, Західної Європи,
Австралії, Аргентини, Югославії. Синод відбувся під проводом Верховного
Архиєпископа Йосифа.
Повідомлення про роботу Синоду Католицької Церкви і виступ на ньому
глави УКЦ митрополита Йосифа, а також про проведений в Римі Синод
єпископів Греко-Католицької Церкви з часом з’явилося в пресі.
Дізнавшись про те, що Синод єпископів УКЦ визнав неканонічними
ухвали так званого Львівського собору 1946 року про ліквідацію УГКЦ,
московський патріарх Пімен написав листа до Папи Івана Павла II з вимогою
уневажнити заяву Синоду греко-католицьких владик під погрозою зриву
«екуменічних« переговорів Москва-Ватикан. Пімен дослізно благав Папу
«знайти в собі силу і виявити мудрість», щоб не допустити до повернення
відносин між Ватиканом і Москвою до часу понтифікату Івана XXIII і прохав
Папу «без зволікання розпочати такі дії, які не тільки, що не додали б вагомості
тій Заяві владик УКЦ, але повідомили б Церкви про те, що Ваша Святість не
благословляє і не сприяє вибраному українськими католицькими єпископами
шляхові щодо взаємин між нашими Церквами».
Іван Павло ІІ дав патріарху на його засторогу дипломатичну відповідь, бо
не міг відректися від УКЦеркви хоч би із-за її вірності Римові і терпінь за ту
вірність упродовж 400-літньої історії тієї Церкви. Все ж таки, частина
ватиканських бюрократів, москвофілів-кардиналів, зокрема Війо, Де Фістенберґ,
Віллебрандс, Рубін, Казаролі, Кассіді та ін., часто, всупереч здоровому глуздові
й найелементарнішим засадам християнської любові та історичної
справедливості, поза плечі і коштом УКЦеркви, провадили «дипломатичні»
торги з Москвою, готові були жертвувати долею УКЦеркви заради
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нездійснимого панування над світом двох взаємовиключаючих себе ідеологій:
«Третього Риму« - православної Москви і католицького «Старого Риму»,
безбожницького матеріалістичного комунізму і християнського ідеалізму.
Наприклад, недавні «домовлення і заяви» в Баламанді (1993р.) про те, що нібито
недоцільним і зайвим, а то й шкідливим є поворот до УГКатолицької Церкви
бувших греко-католиків, насильно переведених у московське православ’я у 1946
році.
Зрозуміло, що з таким «політичним екуменізмом» Ватикан-Москва
(коштом УГКЦеркви) не могли погодитися владики УКЦеркви на чужині й
проголосили свою ЗАЯВУ під час Синоду РКЦ, що відбувався 25 листопада -5
грудня 1980 р. про те, що т.зв. «Львівський Собор 1946р.» не мав і не має нічого
спільного з нашою Українською Церквою, яка була і є вірним членом
Вселенської Церкви«. Друга «Заява» подібного змісту була підписана й
оприлюднена Блаженнішим Патріархом Йосифом в Римі 8 червня 1981року.
Такі позакулісові «торги» Москва-Рим коштом Помісної УКЦеркви
викликали занепокоєння та справедливе обурення загалу вірних цієї Церкви у
вільному світі й бурю протестів на адресу Апостолського Престолу в Римі, про
що свідчать низка документів.
Особливе невдоволення у діаспорних греко-католиків викликало
загравання з Московською Церквою архієпископа Кассіді при вирішенні питання
власності УГКЦ. У своєму листі до Патріарха Мирослава Любачівського від 6
червня 1990 року вони писали: «Прочитавши в тижневику «Церква і Життя» від
3 липня 1990р. твердження архиєпископа Кассіді щодо власності майна
Української Католицької Церкви (храми, кафедри, монастирі і т.п.), окупованого
і привласненого Російською Православною Церквою (при допомозі і співпраці
безбожного комуністичного режиму), духовенство, монашество та спільнота
українців-католиків, обурені, згіршені й ображені «логікою» і «справедливістю»
архиєпископа Кассіді. Ми висловлюємо палке невдоволення і протест на таку
Ватиканську і архиєпископа Кассіді політику: дарувати власність Української
Католицької Церкви грабіжникові, т. зн. Російській Православній Церкві. На
яких моральних підставах і засадах архиєпископ Кассіді може оправдати такий
дарунок майна Української Католицької Церкви Російській Православній
Церкві? Хіба це вина Української Католицької Церкви в тому, що Російська
Православна Церква, після уживання і надуживання (упродовж 44 років) майна
Української Католицької Церкви, тепер буде його позбавлена?! Хай Російська
Православна Церква будує свої власні храми для її вірних подібно, як наші
предки побудували церкви для нас!
Ми, українські католики, не маємо нічого проти братання та екуменічного
діалогу Ватикану з Російською Православною Церквою. Але водночас ми є
проти намірів Ватикану осягнути союз Ватикан-Москва коштом Української
Католицької Церкви. Ось тому ми вповні підтримуємо митрополита Володимира
Стернюка на його становищі про повну і безумовну реституцію власності
Української Католицької Церкви, яка сьогодні є в посіданні Російської
Православної Церкви і т.зв. Українських Православних Церков, - її легальному
власникові – Українській Католицькій Церкві. Зробивши це, Російська
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Православна Церква докаже своє розкаяння і справедливість, якщо вже не
християнську любов, яку вона симулювала до тепер!».
Під час 40-го Світового Євхаристійного Конгресу в Мельборні в програмі
«Українських Днів» 22 лютого 1973 р. відбулася також нарада мирян з участю
представників українських католиків з різних країн світу. Головним завданням
наради було зорієнтуватися в діяльності мирян УКЦеркви в діаспорі та дійти до
певних висновків. Про організаційний стан мирянства в окремих країнах
українського поселення звітували їх представники. В дискусії по звітах
виявилося, що під оглядом організації мирян УГКЦ найкраще стоїть Канада і
Австралія. Обидві ці країни мають густу мережу різних організацій мирян,
підлеглих Крайовим Централям. Найсумніша справа в США, де не тільки немає
Крайової Централі, але й належної співпраці мирян з ієрархією.
В ході дискусії стверджено також, що не в усіх країнах українського
поселення миряни розуміють правильно сенс змагання за помісність та
патріархальний устрій УКЦ. Тому Нарадою мирян – греко-католиків було
наголошено, що у відношенні до помісності і патріархального устрою УКЦ не
просимо ніяких ласк, а жадаємо того, що нам правно належить. Оборона - не є
бунтом. В дальшому стверджено, що головною причиною наших дотеперішніх
невдач є в першу чергу брак внутрішньої єдності та всецілої підтримки
Блаженнішого - як мирянами, так і деякими владиками УКЦ та навіть деякими
членами Постійного Синоду, зокрема п. Сапеляком. Цілковиту відсутність
владик США, Півд. Америки та Європи на Євхаристійнім Конгресі присутні
пояснили як страх перед можливим наступним Синодом УКЦ.
Присутні наголосили, що сумним явищем є вміщування на сторінках
української преси, навіть католицької, різних пасквілів на адресу Блаженнішого,
щоб принизити його авторитет, який Боже провидіння послало нам. Учасники
наради прийшли до висновку, що ця язва є можливою тому, що немає
зорганізованої дії мирян в усіх країнах поселення у формі Світової Федерації
Українських Католицьких Мирянських Організацій. Нарада закінчилася схваленням Постанови, в якій зокрема наголошувалося, що «наша Українська
Католицька Церква на рідних Землях зведена в катакомби, а у вільному світі під
сучану пору находиться в загрозливому становищі асиміляції, втрати української
духовості та різних перешкод у її розвитку й змаганні за свою помісність і
патріарший устрій. Така ситуація вимагає організованої протидії, що, в свою
чергу, вимагає єдності і співпраці всіх членів нашої Церкви: ієрархії, духовенства
і мирян. Зокрема стверджуємо абсолютну необхідність зорганізованої дії
українських мирян в усіх країнах поселення у формі Світової Федерації
Українських Католицьких Мирянських Організацій і Товариств у якнайтіснішій
співпраці з ієрархією і духовенством.
Однією з головних цілей такої Федерації постала всебічна підтримка ідеї
завершення Помісності Української Католицької Церкви Патріархатом.
Для налагодження толерантного і доброзичливого стану в Церкві
вишуковувалися різні заходи. Одним із них була пропозиція про проведення
Собору УКЦ. Було зокрема сказано: «Ніде правди діти, однією з найболючіших
вад нашого народу є брак єдності і солідарності на різних полях, в тому числі і
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на церковному. Ледве вдалося Блаженнішому ВАєпископові оформити
Постійний Синод (допоміжне тіло в управі Помісної УКЦеркви), як з боку
Папської Курії - Св.Конгрегації для Східніх Церков - почався тиск на окремих
владик та членів того Постійного Синоду. Зважаючи на це, вони, один за одним,
почали відмовлятися від своїх рішень (наче щурі, залишати рідний церковний
корабель, хоч йому не грозила ніяка небезпека), замість того, щоб боронити свої
рішення і стояти твердо при керманичеві того корабля - Блаженнішому
Йосифові».
Першим відкликав свій підпис від рішень П’ятого Синоду митрополит
США Амврозій Сенишин, другим був єпископ Андрій Сапеляк з Аргентини секретар того Синоду. Цей останній, салезіянин, вихований змалку в
латинському дусі, попри його гарні патріотичні заяви, бувши на становищі
екзарха, значною мірою причинився до латинізації та асиміляції українського
поселення, зокрема молоді, в Аргентині. Він ніколи самостійно не мислив, а лиш
плостійно оглядався на «кивки» і схвалення з ватиканського горбка. Главі
УКЦеркви митрополиту Йосифу цей аргентинський князьок написав: «Загалом
українські владики рішуче відмовляються признавати вас своїм Патріархом«, а
відтак вони «унеможливили свої синодальні наради». До різних подібних
викрутасів вдавалися єпископи-римчуки з УКЦ, щоб Блаженнішого принизити,
знеславити, зігнорувати.
Ватикан в особі кардинала Війо навіть видав заборону владикам УКЦ
брати участь у Синодах, які скликав глава Церкви Йосиф. Тому-то, знаючи, що
єпископи на його заклик на Синод не приїдуть і щоб до певної міри перехитрити
Курію та обійти формальні заборони скликати Синод, Блаженніший
використовував нагоди для неформального з'їзду наших владик, наприклад, на
Євхаристійні Конгреси і т.п., щоб там їх зібрати разом і зробити спільну нараду
та прийняти якесь рішення на користь УКЦеркви. Так, наприклад, було на
Євхаристійнім Конгресі у Ванкувері (Канада), в Австралії, США і т.п., але й тієї
нагоди деякі єпископи уникали, а на своє оправдання находили неповажні
причини, стараючись вину за неполадки в нашій Церкві, скинути на Главу тієї
Церкви - Патріарха Йосифа.
Негативну роль в діяннях, поїздках Йосифа Сліпого відігравало те, що він
мав статус кардинала. Щоб їхати за кордони Італії як кардинал - наче міністр
Ватиканської держави і представник Папи, Блаженніший мусів мати
Уповноважений дозвіл-візу останнього на виїзд і на таку репрезентацію, щоб за
кордоном його розглядали як папського представника і саме як такому віддавали
йому належні державні почесті (хоч їх Блаженніший не хотів і уникав). А до
цього були потрібні попередні дипломатичні домовлення між папськими
делегатами і урядами відповідних держав про його приїзд, точна програма і т.п.
Зрозуміло, це коштовна річ для держави, а тому Ватикан не радо дивився на такі
поїздки свого українського кардинала, який при цьому в першу чергу робив свою
національну, українську політику. Це не подобалося і нашим ворогам, зокрема
комуністичному урядові в Москві й Московському Патріархові та псувало нерви
ватиканським бюрократам. Тому-то такого дозволу Блаженнішому не радо
хотіли давати і він мусів часом якось «крутити», щоб вирватись з ватиканських
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мурів на вільний світ. Так було в 1976 р. з виїздом до США на Євхаристійний
Конгрес у Філядельфії.
Блаженніший, не маючи дозволу на скликання Синоду владик, щоб спільно
з ними вирішити якісь справи УКЦеркви, часто вдавався до «хитрощів»: їхав на
Міжнародний Екуменічний Конґрес і т.п., а туди з'їжджалися українські владики
(бо цього їм ніхто не міг заборонити) і при тій нагоді долагоджували церковні
справи.
Коментуючи цю «комедію», австралійські греко-католики писали Папі
Римському: «Грати клітки тюрми - чи то залізні, чи золоті - вони залишаються
ґратами, навіть будучи прикрашеними зірочками і хрестиками. Позбавляючи
Його Блаженство Патріарха Йосифа (який втішається найбільшим авторитетом
серед українців і є Головою Української Католицької Церкви) його прав, примушує нас підозрівати, що Його Блаженство є насправді в'язнем Ватикану. Ми
просимо Вашу Святість дозволити Його Блаженству поїхати на Євхаристичний
конгрес і ще раз зустрітися з його народом». Лише з Австралії було надіслано в
цій справі 800 англомовних листів-петицій до Папеи Римського.
Готуючи цей матеріал, я зрозумів, що вихід на свободу Йосифа Сліпого,
приїзд його в діаспору було «небажаною бомбою» для католицького світу. На
фоні тихого греко-католицького життя повернення з ув’язнення глави Церкви
було навіть якоюсь неочікуваною подією і для єпархів УКЦ. Тут заболіло серце
в них за гроші, адже потрібно відраховувати частину коштів на утримання
центру Церкви і на ті будівництва, до яких вдався Першоієрарх у Римі. Та й
звітувати тепер треба про свою діяльність, а дехто з єпархів заспокоївсяя на
наявному.
Поверненню глави Церкви, як виявилося, більше раділи миряни, ніж
владики. Блаженніший, про що свідчать його пізніші видруки і листи, відчув цю
свою якусь непотрібність, але він вирішив знехтувати цим, бо ж мав
благороднішу мету - відродити Українську Греко-Католицьку Церкву,
призупинити процес сповзання її в повне латинство. Об’їхавши всі єпархії та
екзархати УКЦ США, Канади і Європи, Іван Шевців як голова Товариства
священиків ім. ап. Андрія (ТА), у своїй своєрідній доповідній Блаженнішому,
видрукуваній повністю в моїй книзі «Іван Шевців: життєпис українцяхристиянина» (К., 2011), засвідчив катастрофічний стан Церкви, зумовлений,
зокрема, протистоянням владик налаштованих пропатріархально і
антипатріархально, з симпатіями і антипатіями щодо Предстоятеля Церкви,
небажанням декого з них мати в єпархії Товариство священників, бо ж воно
нібито є посяганням на їх архієрейську владу та ін. Щоб вирішити складні
проблеми церковного життя, Шевців від імені Головної Ради ТА ініціював
проведення Собору (а чи ж Синоду або З’їзду) УКЦ. Ним були запропоновані ті
питання, які варто було б обговорити на всецерковному форумі, а саме:
1.Помісність і Патріарший устрій УКЦеркви. 2. Обрядова ідентичність, мова,
стиль церков, спів і т.п. 3. Внутрішнє духове життя Церкви, покликання, жонате
священство, одна семінарія. 4. Монаші Чини і їх роль в нашій Церкві. 5. Миряни
і їх роля в Церкві. Братства, Сестринства, Світова Рада Мирян. 6. Молодь,
катехизація, мішані подружжя і т.п. 7. Співпраця з православними Церквами,
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екуменічна діяльність. 8. Наукова діяльність, УКУ. 9. Видавнича діяльність у
дієцезіях. Один прес.орган. 10. Справа церковного майна в дієцезіях-екзархатах,
у Римі і т.п. 11. Українці латинського обряду. 12.Відношення до Краю, єдність з
Церквою-Матір'ю в Україні.
На Прохання Ради ТА Блаженніший Патріарх без якогось обґрунтування
(тут лише можна догадуватися чому) надіслав лист з повідомленням про
неможливість скликання такого Собору. Коментуючи останнє, отець Іван, як
тодішній голова Головної Ради ТА, в часописі «Обіжник» (№2 за 1975 рік)
написав: «Виглядає, що трудність відбути Собор-Синод-З'їзд ПУКЦеркви
лежить на українській стороні. Формальне заповідження Собору чи Синоду
напевно викличе формальну заборону Ватикану на його відбуття. Дотеперішній
досвід показав, що наші владики мають дивні труднощі з совістю й зокрема брак
відваги виступити проти таких неоправданих заборон і на Собор чи Синод не
з'являються».
Хоч пропонований Собор-Синод-З'їзд ПУКЦеркви не був скликаний, але
отець Іван був впевнений в тому, що він все ж є необхідним, бо ж ситуація в
Церкві щораз погіршувалася, намітився її розкол, ігнорування деякими єпархія
наявності у неї свого глави. Отець Іван пропонує зорганізувати публічну опінію
і тиск на єпархів, щоб вони у серпні 1976 року всі приїхали на 41-й Міжнародний
Євхаристійний Конгрес до Філадельфії, де й провести спільний всецерковний
з’їзд, залучивши до його роботи ще й представників духовенства і мирян
ПУКЦеркви. «Якщо ж такий всецерковний З'їзд-нарада не відбудеться за життя
Блаженнішого Патріарха Йосифа,- наголошував Шевців - бо опісля ніяка сила не
збере наших владик на якийсь спільний захід».
Характерно, що саме українці-католики Австралії не виявляли телячу
відданість Ватиканській Курії, не замовчували її ганебні дії щодо українців і їх
Церкви, оперуючи при цьому постійно конкретними фактами. Свідченням цього
є й грудневий 1982 року лист-протест Об’єднання Українських Католицьких
Організацій Австралії до префекта Священної Конгрегації Східних Церков
кардинала Владислава Рубіна, спричинений його листом до владик УКЦ. В
ньому кардинал оспорює Послання глави Української Католицької Помісної
Церкви Блаженнішого Патріарха Йосифа з нагоди його 90-тиліття 15 лютого
1982 року. Реагуючи на рубінівський лист, ОУКОА заявляє: «У Вашому листі,
Еміненціє, Ви вдесяте пригадуєте, що Римська Курія не визнає Українського
Патріархату, ані титулу Патріарха, - прийнятого Блаженнішим Отцем Йосифом,
главою Української Католицької Церкви на загальне бажання і вимогу вірних,
духовенства та ієрархії тієї Церкви. Така опозиція Римської Апостольської
Столиці до Помісності й самоврядування окремих національних Церков, зокрема
Східніх, не є новиною в історії Католицької Церкви. Пригадати б хоча змагання
за патріарший титул і таку ж юрисдикцію Константинопольського патріарха
Анатолія та невизнання Римською Церквою 28-го канону Халкедонського
Собору».
«Проте нам дивно й до смерті боляче, - продовжують члени ОУКОА, - що
Українська Католицька Церква, яка дала свідчення свого співтерпіння з Христом
і єдності з Римською Апостольською Столицею, поклала «гори трупів і пролила
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ріки крові» (за висловом Блаженнішого Патріарха Йосифа), в очах Римської
Апостольської Столиці по-сьогодні не удостоїлася визнання її помісності і
патріаршого титулу прямо тому, що таке визнання не йде по лінії політичних
інтересів Москви і Польщі. Ми свідомі того, що негативна настанова Москви й
Варшави і така ж настанова й потягнення Священної Конгрегації для Східніх
Церков, зокрема політичні махінації Секретаря Стану Апостольської Столиці
кардинала Казаролі супроти нашої Церкви і патріархату, це є наслідки Східної
політики (Ostpolitik) Ватикану, щоб задобрити московського «медведя» й купити
собі й польському народові ласку того «медведя» коштом українського народу і
його Церкви. Хіба ви всі, в Римі, настільки наївні й думаєте, що вам це пощастить
осягнути? І то коштом слабшого? Чи ви там, у Римі, є свідомі тієї кривди, яку ви
робите нашій Церкві та ідеї З'єдинення Українських Церков вашими
«екуменічними діалогами» й потуранням церковній і політичній Москві? І ви
хочете, щоб ми мовчали? Хіба ви не знаєте, що впродовж останніх тисячі літ
Україна стоїть на грані двох світів - Сходу й Заходу, як заборола християнства та
європейської цивілізації і культури перед азійськими ордами монголів, москалів
і т.п.?
За нашими плечима Ви, католики латинського обряду в Польщі й на Заході
Європи, благоденствували тоді, коли Україна кривавилась у нерівній боротьбі з
Азією, часто, дістаючи ніж у плечі від сусідньої, християнсько- католицької
Польщі. Що ж, сьогодні Україна впала в тій нерівній боротьбі, а роль бути
заборолом Європи перед Московською Азією впала на плечі Польщі, Польської
Церкви і Польського народу. Дай, Боже, щоб Польща ту роль сповнила! А заки
це станеться, то ми - Президія Ради Українських Католицьких Організацій в
Австралії - від імені всіх членів нашого Об'єднання, а то й всіх мирян Української
Католицької Церкви в Австралії, Новій Зеляндії та Океанії, оцим листом
ПРОТЕСТУЄМО проти Вашого особистого і Східньої Конгрегації вмішування в
наші церковні справи, зокрема ОСУДЖУЄМО Ваш згаданий лист як образливий
і кривдячий для глави нашої Церкви Блаженнішого Патріарха Йосифа, кардинала
Римської Церкви, Ісповідника за св. Віру, довголітнього в'язня-каторжника
московських тюрем і таборів праці за його і нашої Церкви вірність
Апостольській Столиці в Римі й для Українського народу взагалі.
Ми водночас домагаємося сатисфакції у формі публічного відкликуспростовання Вашого згаданого листа і перепрохання для найдостойнішої особи
їх Святості Патріарха Йосифа - глави Української Католицької Помісної Церкви
й нашого релігійного і національного Мойсея, та направи завданої йому і нашій
Церкві кривди, яку Ви, еміненціє, спричинили своїм згаданим листом. Інакше усі
історичні консеквенції того Вашого листа перед Богом та історією впадуть на
Вас, еміненціє! Ще раз і ще раз просимо Вас, еміненціє, і всіх інших
представників Римської Курії: не ображайте і не кривдьте нас і нашої Церкви
тільки тому, що ми сьогодні слабші, бо доля окремих людей і народів - в руках
Божих, бо «Ще не вмерла Україна!».
Його еміненція кардинал Йосиф Сліпий, патріарх Української Католицької
Церкви і духовний лідер усіх українців на Батьківщині і у діаспорі, а особливо
тих, які є ув'язнені, поневолені і переслідувані у Радянському Союзі, символізує
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усе добре, благородне і святе для українського народу. Він є живим символом
невмирущої Віри, Надії і Свободи Української нації. Він - наш Мойсей! За його
прикладом пішла уся ієрархія Української Католицької Церкви, тисячі священиків, ченців і черниць, що віддали свої життя в ім'я Бога і його Святості
Патріарха Йосифа, який відтак має право робити будь-які заходи, спрямовані на
припинення страждань його синів і дочок так, щоб українська нація воскресла.
Приклад хоробрості, святості й галантності Патріарха Йосифа примушує
християн і патріотів виконувати його директиви для «подальшого шляху». Така
директива була дана українській нації його Святістю в день Вознесіння Господа
нашого Ісуса Христа, а це 3 червня 1976 року. Він закликає нас відновити свою
Віру, у той час як сам, виконуючи прохання християн, особливо тих, котрі
перебувають в катакомбах в Україні, приймає відповідальність і титул Патріарх
Києво-Галицький і всієї Русі.
У сучасній ситуації, коли наслідник св. Петра його Святість Папа Іван
Павло II і Ваша еміненція дуже добре знайомі з сучасною «ареною» в Україні, в
якій наші сини і дочки жертвують собою в ім'я Бога і Віри, ми не можемо більше
- во ім'я правди - підтримувати в наших громадян віру в те, що Ватикан
контролює ситуацію. Негативне ставлення Священної Конгрегації Східних
Церков до прав Української Католицької Церкви і законного прохання про
надання статусу Патріархату вимагає від нас зробити крок, який буде вартий
наших замучених героїв і честі багаторічного в'язня і Ісповідника Віри Патріарха
Йосифа, якого Священна Конгрегація насмілилася образити і в його особі
образити усю нашу націю.
Ми пережили надто гірший досвід, щоб пасивно спостерігати те, як ранять
нашого Архипастиря. Відтак, якщо образа нанесена йому була ненавмисне, то ми
просимо публічно відмовитися від неї. Ми також вимагаємо:
1) Щоб у зверненнях до його еміненції кардинала Йосифа Сліпого, згідно
з бажанням і молитвами усіх українців, особливо тих, хто страждає в катакомбах,
було вживано титул: Патріарх Києво-Галицький і всієї Русі. Це допоможе
відновити нашу віру і силу в боротьбі проти безбожної Москви.
Співпрацювати з Українською Католицькою Церквою і Синодом
єпископів, щоб з благословення Апостольського Престолу і підтримки Святого
Духа захищати наших переслідуваних братів в Україні, щоб наблизити день
відродження української нації і Церкви.
Відповідною об'явою заявлено, що священство Української Католицької
Церкви діятиме згідно директив Офісу його Святості Патріарха Йосифа про
канонізацію Слуги Божого митрополита Андрея Шептицького і принаймні
одного з сотень священиків, які були вбиті комуністичною Москвою. Схвалення
таких директив виглядало б як добрий подарунок Апостольського Престолу
українській нації напередодні Тисячолітнього ювілею християнства в Україні».
Вся Австралійська єпархія УКЦ була надто вдоволена, дізнавшись про
створення Синоду владик УКЦ, який мав діяти в Римі й очолюватися
Блаженнішим Йосифом. З цієї нагоди Соборчих духовенства єпархії 1 липня
1983 року направив Секретаріату священного Синоду листа, в якому насамперед
висловив свою радість тим, що цей Синод нарешті вдалося утворити й
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зорганізувати його роботу. У своєму листі до владик УКЦ австралійські
священики висловили побажання, щоб в роботі засідань Синоду в наступному
брали участь, окрім архієреїв, також представники священиків і мирян й щоб не
утаємничувалися рішення засідань Синоду, а відбувалася їх найскоріша
апробація: «Вважаємо, що якраз це є завдання Секретаріату Синоду, щоб, при
співпраці з Блаж. Патріархом Йосифом, старався про прискорення апробати
синодальних рішень». Австралійські священики порушили перед Синодом
питання організації зустрічі 1000-річчя хрещення Руси-України, видруку
«Часослова» в українськім перекладі та повного напрестольного Євангелія і
Апостола, підручників для навчання дітей релігії в нижчих класах та ін.
Священики Української Католицької Церкви в Австралії, зібравшись на
свої щорічні Соборчики, постійно надсилали при цьому листи до Папи
Римського з висловленням в них свого бачення стану УГКЦ, духовних потреб як
самих священиків, так і вірних їх парафій. Особливу зажуреність вони виявляли,
зібравшись в червні 1986 року до Мельборну, до долі Батьківщини-України, де
московський ворог експериментує свою воєнну техніку зі шкодою для
українського народу (остання страшна катастрофа в Чорнобилі біля Києва) і
посилає українських юнаків на загарбання чужих земель для Московської імперії
(Афганістан і ін.). «У зв'язку з тим, - говорилося в листі до Папи Івана Павла ІІ, покірно просимо Вашу Святість висловити голосно протест Апостольського
Римського Престолу проти московського насилля над душею і свободою
Українського Народу».
«Особливо нам лежить на серці, - писали отці Папі Римському, - доля
нашої Української Католицької Церкви на Рідних Землях і на чужині. В останніх
40 літах дуже багато зроблено для розвитку нашої Церкви, зокрема: а) визволено
з московської неволі митрополита-патріарха Йосифа Сліпого; б) піднесено
Галицьку митрополію до статусу Верховного Архиєпископства та відновлені
Синоди ієрархії нашої Церкви». На завершення послання Папі Івану Павлу ІІ
було сказано: «Все ж таки, під сучасну пору, ми бачимо щораз, то більшу
потребу, прямо необхідність для нашої Церкви (і то і в Батьківщині, і на чужині)
у завершенні її організаційної структури Патріархатом з українським Патріархом
у її проводі. Необхідність такого відзначення нашої Церкви стає особливо
наглядною в світлі 1000-ліття Хрещення України та її ролі в обороні
християнського (зокрема католицького) Заходу перед азійсько-московською
навалою впродовж тисячі літ і як земна плата за її мучеництво й жертви за
ісповідування Христа і за єдність з Апостольським Престолом у Римі. Патріархат
- це організаційна структура, притаманна всім іншим Східнім Церквам, то чому
ж тоді єдина Українська Католицька Церква по-сьогодні позбавлена такої форми
самоврядування? Як це маємо розуміти ми самі й пояснювати це нашим
вірним?».
Українські католики відчували, що ватиканські функціонери при їх відмові
в Патріархаті УГКЦ всіляко потакали Москві, її Російській Православній Церкві.
Хоч цю улесливість розумом не збагнути, бо ж слон (а у Римо-Католицької
Церкви більше мільярда вірян) якось плазує перед моською (у світі православних
десь – за різними підрахунками – від 150 до 200 мільйонів). Йдучи на різні
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приниження, Ватиканська Курія при цьому не турбувалася долею переслідуваної
УГКЦ, а навпаки – робила її навіть предметом торгів, обіцяючи Москві
нездійсненне. Бо ж український греко-католицизм невмирущ із-за того, що він є
єдиною з чітким своїм українським ментальним виявленням християнською
конфесією. Саме із-за цього він знаходить вагому підтримку з боку національної
еліти України.
Думка про відсутність турботи з боку ватиканських функціонерів до долі
УГКЦ, нехтування її правом на Патріархат і водночас виставляння її як предмет
торгу у перемовинах з Московською Патріархією проходить через низку
документів-засвідчувачів цього, видрукуваних отцем Шевцівим у його книгах.
Ми не можемо їх тут всі прореферувати, бо ж їх було немало. Але ознайомлення
з тими, які попали в моє поле зору, засвідчує, що в них звучить біль за становище
в УГКЦ в діаспорі, біль за братів по вірі, які зазнають гонінь в Україні, біль за ту
гру, до якої вдається Ватиканська курія нехтуючи надання патріаршого статусу
УГКЦ і водночас виставляючи цю Церкву на торги у своїх перемовинах з
Московським Патріархатом. При цьому більшість документів утримують явне
невдоволення українських католиків Ватиканськими службами, окремими
кардиналами, а то й папами Римськими (особливо Павлом VІ): «Ми всі обурені
нахабністю москаля і занепокоєні непевною поведінкою Римської Курії в цій
важній для нас справі…»; «Для нас дивним і незрозумілим є факт…»; «Яке
мають право представники Римської Курії промовчувати і легковажити рішення
Синоду владик Помісної Української Католицької Церкви…»; «Якщо Папа має
право любити і боронити свій польський нарід, то чому саме таке право боронити добро Українського Народу і Його Церкви - заперечується владикам
Помісної Української Католицької Церкви? Хіба й тут аплікується якась
подвійна мораль?»; «Взагалі ми не можемо зрозуміти, яким правом у діалозі
Москва - Ватикан говориться про нас, про наш Український Нарід і про нашу
Помісну Українську Католицьку Церкву, без нас, без порозуміння з Главою тієї
Церкви Патріархом Йосифом і Його Синодом владик?»; «Хіба в Римі не знають
про мрію московських царів і попів, що «Москва – це Третій Рим?!»; «Сьогодні
вже чути московський рев: «Давай Варшаву!» Завтра почуємо московське:
«Давай Рим!» І що тоді?..
Москалеві треба дати тверду й рішучу відсіч, бо іншої мови він не розуміє.
Інакше, з чим підемо на суд історії, на Суд Божий? Щоб утяти зазіхання
московського патріарха на Українську Католицьку Церкву, вважаємо за
необхідне з боку Апостольського Престолу в Римі створення Українського
Католицького Патріархату, подібно, як Вселенський Константинопольський
Патріарх створив Патріар-хат Московський».
Ці заклики ой як звучать актуально нині, коли московський патріарх на
руїнах совєтської імперії прагне утвердити якийсь «русский мир» - ідеологічне
підґрунтя тієї Євроазійської імперії, за вибудову якої береться В.Путін,
сподіваючись на перемогу на чергових президентських виборах в Росії.
Патріарх Йосиф усвідомлював, що на перешкоді до національної
незалежності українського народу лежить його роздвоєність на дві Церкви –
православну і католицьку. Щоб не підживлювали позиції тих, хто сприймав цей
204

розкол як необхідне явище й зреалізувати зрештою установку Ісуса Христа на
одну Церкву, владика прагнув відзнайти різні шляхи до поєднання українських
православних і католиків. З видрукуваних текстів різних його промов, послань і
статей висновується думка про кончу необхідність конфесійного єднання
українців…
На жаль в нашому конфесійному роз’єднанні й корінь лиха. Бо релігія
повинна бути тим найсильнішим мотором думання і діяння в українському, так
розбитому і роз'єднаному народові. Є в нас католицька і православна Церкви,
євангельські громади й розбиті різні релігійні групи. Всі вони караються в
каторгах за Христа і Христову віру. На превеликий жаль, вони взаємно себе
поборюють, а тому не в силі об'єднати Український Нарід та перейти в наступ
проти злих сил світу. Всі одиниці, які приймають віру в Бога і Христа, мусять
визнати, що Христос-Богочоловік установив одне стадо, одну Церкву і одного
пастиря й за цю єдність гаряче молився на Тайній Вечері, «щоб і вони були в нас
об'єднані» (Ів. 17:21), «щоб вони були звершені в єдності» (Ів. 17:23).
Найчисленніші Церкви в нас в Україні є православна й католицька, і,
безстороннє кажучи, нема між нами суттєвої, догматичної різниці, як це
виказують теологічні студії і свідчить історія. Правду кажучи, розкол і поділ
підтримуються тільки ззовні, від тих, які знають, що тим ослабляють
Український Нарід і Церкву. Світлим моментом в нашій історії було порозуміння
на тлі Патріархату між обидвома Церквами за митрополитами Петром Могилою
і Йосифом Вел’ямином Рутським. На жаль, їх висока ідея згоди не здійснилася…
Треба визнати, що великі кроки до зближення й порозуміння в новіших часах
були зроблені за митрополита Андрея Шептицького. Так само й тепер відбулася
сердечна наша зустріч при великому здвизі Православних у Бавнд Бруку з
митрополитом Йоаном Теодоровичем… Совісні студії засвідчують, що між нами
немає догматичних чи обрядових різниць. Нам треба всім станути на Київську
Прадідну Традицію, а не підлягати російському синодальному і тим подібним
впливам. Так само й наші євангелики стоять на грунті Христової Євангелії. Треба
зробити крок дальше до Апостолів Андрія і Петра звідки починається і
продовжується наше християнство.
Дуже відрадне засвідчення, що необхідність єднання починають розуміти
й відчувати всі віруючі України різних релігійних груп і течій, усвідомлювати
те, що, об'єднавшись в одну Помісну Українську Церкву під проводом Патріарха
станемо твердинею, об яку будуть розбиватися всі ворожі удари - як релігійні,
так і політичні».
У своєму Заповіті владика Йосиф Сліпий пише: «При наших зустрічах, я
доводив Папі Павлові VІ, що в Східній Церкві ні Папи, ні навіть Вселенські
Собори не встановлювали Патріархатів окремих Помісних Церков. Завершення
тих Церков патріаршим вінцем було завжди овочем дозрілої християнської
свідомості у Божого люду у всіх його частинах… З синівським смиренням, з
терпеливістю, але з ясністю заявив я Папі: «Не схвалите Ви, схвалить Ваш
наступник… Бо вже тому, що ми, наша Українська Церква, існуємо, то ніколи не
можемо відмовитися від Патріархату!».Наступник ПавлаVІ Іван Павло ІІ
повторив свого попередника, правда, із заявою, що цей Патріархат у нього на
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думці. Помер носій думки – все повернулося, як кажуть, «на круги свої».
З приходом на посаду Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука
з’явилося більше сподівань, ніж в роки головування Любачівського чи Гузара, на
одержання Церквою патріаршого статусу. На питання часопису «Патріярхат»
щодо перспектив розбудови патріархального устрою Церкви владика дещо
дипломатично відповів так: «Мої перші кроки в цій розбудові були зроблені ще
багато років тому, перед тим, як я був обраний Главою УГКЦ. У 2004-2005 роках
Патріарх Любомир покликав мене бути його особистим секретарем і керівником
Патріаршої курії у Львові. Так тоді називалася ця посада. Моїм прямим
завданням як керівника курії було її розбудувати, щоб курія стала єдиним
центром нашої Церкви, який повинен служити для поєднання в одне ціле всіх
наших єпархій, розкиданих по всьому світу. Патріарша курія – це дуже вагомий
крок у розбудові Патріархату. Відтак владика Гузар не вимагав Патріархату, а
його будував. На сьогодні наші патріарші структури перебувають у стані
розбудови. За тих 10 років розвитку нашої Церкви під проводом Патріарха
Любомира вся УГКЦ, всі наші владики зрозуміли, що такий центр необхідний.
Мало того, вони почали його підтримувати. Тепер цей центр починає щораз
краще і більше служити для наших владик у всьому світі… Отож, я будуватиму
Патріархат! А це передбачає такі конкретні кроки: розбудову Патріаршої курії,
збільшення її ефективності, підготовку кадрів, які могли б ефективно служити в
тих структурах, покращення нашого служіння для наших єпархій і так само для
кожного нашого вірного. Ми знаємо, що сьогодні внаслідок еміграційних
процесів українці розкидані по всьому світу. Ми тоді знатимемо, що маємо
Патріархат, коли кожен греко-католик, де б він не був на земній кулі, відчує, що
він має свого духовного батька, яким є Глава нашої Церкви. Моє будівництво
Патріархату буде рухатися насамперед в душпастирському і євангелізаційному
ключі, щоб Церква могла мобільно, ефективно діяти як єдине ціле і надавати
душпастирську опіку нашим вірним, де б вони не були. Розмови про Патріархат
ведуться в робочому порядку постійно. З того не робиться медійна сенсація, бо
це просто життя нашої Церкви. Ми діємо як Патріарша Церква і розвиваємося як
Патріарша Церква«. На питання про титул «патріарха«, владика відповів так:
«Існує кілька вимірів цього питання. Патріарх – це можна розуміти як певний
почесний титул. Таких почесних Патріархів у Католицькій Церкві є багато,
наприклад, Патріарх Венеції, Латинський Патріарх Єрусалиму тощо. Цей
почесний титул не має фундаменту помісної Церкви. В нашому випадку навпаки,
ми маємо фундамент Помісної Церкви, а не маємо титулу. Я вважаю, що такий
титул рано чи пізно прийде, хоча сьогодні не до кінця зрозумілий механізм
надання титулу Патріарха як у православному світі, так і в католицькому…
Прямуючи до патріаршої гідності, ми повинні максимально використовувати ті
можливості, які нам надає статус Верховно-Архиєпископської Церкви. В
принципі різниця між Патріаршою і Верховно-Архиєпископською Церквою
дуже невелика і, можливо, якраз на даному етапі нам потрібно щораз повніше
використовувати той потенціал, який вже маємо. Але з іншого боку, не є
секретом, що титул «Верховно-Архиєпископська Церква» є якимсь
половинчастим кроком. І до кінця цей титул ще незрозумілий. … Хто такий
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Верховний Архієпископ - для слов’янського світу не зовсім зрозуміло.
Патріархат – це та структура, яка допоможе певною мірою вберегти нашу Церкву
від розчинення у величезному морі католицького світу… Зі здобуттям назви
Патріаршої Церкви для нас стане зрозумілим, якою є наша ідентичність. А вона
– свідчення Церкви часів неподіленого християнства. Нашою ідентичністю є
ідентичність Київського християнства часів Володимирового хрещення, коли
щойно народжена Церква на землях Київської Русі була водночас дочірньою
Церквою Константинопольського Патріархату, а з іншого боку перебувала у
сопричасті з Апостоль-ським Престолом… Патріарх Йосиф говорив, що ми
повинні змага-ти до Патріаршої Церкви, щоб наші громади, парафії, єпархії не
асимілювалися. Всі наші єпископи на поселеннях входять до складу локальних
латинських єпископських конференцій. І якщо ми не матимемо свого
внутрішнього форуму, тоді ми не зможемо існувати як єдина Помісна Церква»
(Патріярхат. – 2011. – №4. – С. 3-5).
Порівнюючи перші заяви новообраного глави УГКЦ Святослава Шевчука
з приводу Патріархату УГКЦ з тими, які він проголошує вже після поїздки до
Ватикану й перемовин там із чиновниками Римської Курії, відчуваєш, що
Апостольська Столиця знову ждала зрозуміти, що для неї добрі відносини з
Москвою далеко важніші, ніж якийсь там Український патріархат. Для
заспокоєння вірян вигадали ідею якоїсь Патріаршої Курії, яку розбудовують уже
більше десяти років і ще невідомо скільки будуть розбудовувати. Яка з Церков,
що мають патріаршу гідність, колись бавилася з цією «патріаршою курією», в
якій східно-християнській спільноті після проголошення Патріархату він
поставав майже півстоліття. Відбувається ганьблення через показушність у
відзначенні 120-річчя пам’яті і пошани Патріарха Йосифа, для якого фактом була
наявна ще за його життя в УГКЦеркви її патріарша зрілість і українська
самобутність, якщо він актуалізовував питання і домагався його реалізації.
Відійшли в небуття або в за штат ті єпархи, які влаштовували митрополиту
«парад несприйняття» його як Патріарха, Церква діє (окрім діаспорних) на
рідних українських теренах, центральний офіс її знаходиться в столиці країни,
має розвинуту свою інфраструктуру з належною кількістю ієреїв та архієреїв,
органі-зовану систему освіти, різних біля церковних спільнот тощо. Що ще
треба, щоб набути статусу Патріархату?
Хто надавав його в ранні століття християнства? А ніхто! Як вище вже
було показано, набувши певну свою зрілість, Церква сама проголошувала себе
патріаршою. Артикулами Берестейської Унії, які регламентують (скоріше – мали
б регламентувати) відносини УГКЦ з Апостольським Престолом не передбачена
за останнім функція надільщика Українській Церкві Патріархату. Якщо ж мова
законно може вестися про самопроголошення, то Українська Католицька Церква
або «з’єдиненна Церква« стала патріаршою після проголошення про це її главою
митрополитом Йосифом Сліпим на Другому Ватиканському Соборі.
То ж не будьмо самоприниженими й улесливими старцями біля Собору св.
Петра в Римі, а шануймося, бо ми того варті! Знаймо, що питання надання
патріаршого статусу УГКЦ зустрічає опір не тільки Московського Патріархату,
а й явне небажання, побоювання і навіть опір цьому Ватикану. Ще будучи
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Предстоятелем УГКЦ, владика Гузар, як це притаманно для нього, у чітких і
переконливих висловлюваннях дав зрозуміти, що на перешкоді утворенню
УГКЦ стоїть «система централізованої інституції», якою є Ватикан, і «латинська
ментальність, спрямована на централізацію». Далі владика сказав: «Однак, що
поробиш з системою централізованої інституції, її побоюванням, що прагнення
її частини – нашої Церкви бути собою обернеться від’єднанням,
унезалежнанням, страхом, що хтось вийде з-під жорсткої руки, то відразу втече
подалі».
Отець Іван Шевців, як і його єпарх єпископ Іван Прашко (на відміну від
більшості тогочасних владик Америки та Європи) були вірні ідеї Патріархату,
багато уваги приділили пошукам шляхів її реалізації саме за життя Йосифа
Сліпого. І тут правим був Іван Шевців, коли благав владик зібратися на Собор
УКЦ за життя митрополита, бо опісля, дивись, до влади в Церкві прийдуть
єпархи, вигодувані Римською Курією, вивершені нею в їх службовому статусі, й
загублять цю ідею, вірнопіддано й улесливо будуть до землі хилитися перед
чиновниками Апостольської Столиці, зорієнтованими аж ніяк не на долю
України, приглушать священичий і мирянський рух за Патріархат.
Як бачимо, надто прозорливим був отець Іван. Саме таке утвердилося в
УГКЦ з років Мирослава Любачівського, і не видно якихось ознак близького
відродження патріаршого руху в Церкві. Владики здалися на милість
Ватиканської Курії, яка поза спиною УГКЦ торгується з Московською
Патріархією щодо подальшої долі останньої.
Москва розуміє, що українській нації вдалося самозберегтися не завдяки
наявності в Україні православ’я чи римо-католицизму. Їх якась національна
зорієнтованість назовні не виявлялася протягом останніх трьох століть
української історії. Значиму роль в тому, що Галичина стала П’ємонтом України,
відіграла саме Українська Греко-Католицька Церква. Відтак, визнавши
Баламандською угодою незаконність будь-яких унійних процесів в християнстві,
Москва і Рим цим самим поставили під сумнів правомірність буття УГКЦ, а з
тим не слід поспішати надати статус Патріархату – треба вирішити питання
поєднання в Україні двох гілок Католицької Церкви.
«Жорстка рука» системи централізованої Ватиканської інституції – і
водночас острах, що самобутність Церкви з патріаршим устроєм стимулюватиме
її бажання «відірватися від всіх і вся«, «стримують Ватикан», як зазначає владика
Любомир Гузар, і заохочують Московський Патріархат «неодноразово і в різний
спосіб висловлювати свої протести щодо надання патріархату Українській
Греко-Католицькій Церкві». Саме в цьому кардинал бачить контекст сучасних
міжцерковних ватикано-московських відносин, заручницею яких є УГКЦ. І тут
звучить ще одна слушна думка Блаженнішого: «Вони не знають, що з нами
робити, як до нас ставитися. Бо ми є для них парадоксом. Дивовижею. Чимось
неприродним».
Можна було б тут скористатися закликом Любомира Гузара «Забудьмо!» і
не аналізувати ситуацію, яка була в УГК Церкві в минулому столітті. Але
поставимо питання: а хіба вже так кардинально змінився в останні десятиліття
стан цієї Церкви в порівнянні з тим, що було за років митрополита Йосифа?
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Наступні очільники Церкви нібито й не забули актуалізовану Йосифом Сліпим
ідею Патріархату, але завершення патріаршого процесу ними якось
відкладається в довгий ящик, в процес розбудови якоїсь «патріаршої курії» чи
ще чогось. Встигнемо, бо ж до кінця світу ще далеко.
Як зазначав І. Шевців, українські католики сподівалися від Папи Івана
Павла ІІ чогось надто значимого й очікуваного для їх Церкви. Проте «не збулися
прагнення до надання помісності Греко-Католицькій Церкві у виді Патріархату
і, на жаль, не було зачислено до Лику Святих Великого Святця Української Землі
й Великого Будівничого української Рідної Хати-Держави митрополита Андрея
Шептицького». Таким чином, Ватиканська «Остполітка» не змінилася з
постанням незалежної України, з виходом до активного конфесійного життя
Української Греко-католицької Церкви. Папа включив до святців низку діячів
УГК Церкви, які загинули у совєтських в’язничних катівнях, водночас не
зреагував на те, що разом з ними таку ж тюремну долю протягом 18 років мав і
Ісповідник віри Йосиф Сліпий. Ця висвята постала як певне заспокоєння
українців-католиків в їх очікуваннях, я б сказав, як «відчепна«. Від Папи чекали
далеко більшого, а він сказав, що те ще лиш в його голові. Те із своєю головою
він забрав на той світ. Образно кажучи: Україна свій Патріархат матиме лише в
тому світі. То ж може тому папа Франциск цілується в Гавані із патріархом
Кирилом, щоб союзно призвести Україну до поразки в тій війні, яку вона має
нині з Росією, до її смерті як самостійної держави, бо ж, дивись, на тому світі її
вже очікує папою Іваном Павлом ІІ обіцяний Патріархат.
1.11 ЄПИСКОП ІВАН ПРАШКО – БУДІВНИЧИЙ
УКРАЇНСЬКОЇ АВСТРАЛІЇ
Українська діаспора в Австралії почала з’являтися після Другої світової
війни. У вересні 1950 року отці І. Прашко та П.Смаль заснували у Мельбурні
Українське Католицьке Церковне Братство ім. апостолів Петра і Павла. З метою
координації душпастирської праці 17 квітня 1953 р. у монастирі Отців
Редемптористів у Сіднеї відбулася перша нарада греко-католицьких священиків.
Обговорювалася проблема визначення канонічно-правового становища
українців-католиків в Австралії, було вказано на потребу нових священиків,
створення католицької організації (на зразок церковного Братства), видання
католицького часопису. Секретар наради о. І.Прашко зазначив, що хоча в цілому
відношення латинських ієрархів до греко-католицьких священиків і вірних є
позитивним, все ж вони «не можуть зрозуміти того, що ми хочемо залишитися
українцями, а ще до того й візантійського обряду». Вони «не знають навіть того,
- зазначав І. Прашко, - що є в Кодексі канонічного права і остаточно нормує
міжобрядові справи». З огляду на це він висловив пропозицію, яку підтримали
інші учасники наради, написати листа до архієпископа І.Бучка та Східної
Конгрегації з проханням про якесь «правне оформлення».
Однак усі заходи архієпископа Івана Бучка та Конгрегації у справах
Східних Церков щодо канонічно-правового оформлення українських грекокатолицьких громад в Австралії, вжиті ним у 1953 – 1956 роках, зустрілися з
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неприхильним наставлянням австралійського римо-католицького єпископату.
Очевидно, що проблема полягала не стільки в негативному ставленні
католицької ієрархії до греко-католиків взагалі, скільки в специфічному
сприйнятті першими статусу останніх на основі принципу «переваги
латинського обряду« (Див.: Суттнер Е.К. Українське християнство на початку ІІІ
– го тисячоліття: історичний досвід та еклезіологічні перспективи. – Львів, 2001.
– С.36-38, 65-66; Суттнер Е.К. Церковні розколи і єдність Церкви. – Львів, 2007.
– С.98-107). Так, греко-католицькі священики в Австралії, відповідно до чинного
Кодексу канонічного права Католицької Церкви (1917р.), перебували в
канонічній юрисдикції католицьких єпископів латинського обряду, від яких, як
представники обрядової меншості, повинні були отримувати дозвіл, наприклад,
щодо шлюбних справ, катехизації, будівництва церков візантійського обряду. Це
створювало деякі перешкоди для розвитку душпастирської праці грекокатолицьких священиків.
На другій нараді греко-католицьких священиків 10-12 вересня 1957 року в
Сіднеї було обговорено широке коло душпастирських проблем, розв’язання яких
учасники наради вбачали в регулюванні канонічно-правового статусу грекокатолицької спільноти в Австралії. З цього приводу ще перед нарадою на
аудієнції у Сіднейського архієпископа Н.Гільроя греко-католицький священик о.
І.Бовден, посилаючись на «небезпеку зі сторони православних» (на той час мали
добре організовану ієрархічну структуру – архиєпископа, єпископа та 20
священиків), висловив пропозицію: «Добре було б і нам мати свойого зверхника,
бо, поминаючи інші причини, ми є неначе без обличчя» (Обіжники
Преосвященного Кир Івана Прашка 1958 – 1993. – Сідней, 2002. – С.13-15).
Учасник наради о. Ю.Сполітакевич висловив надію, що у зв’язку з тим, що
Апостольська Столиця розглядає УГКЦ як «поміст до злуки з православними»,
то подбає про забезпечення канонічно-правового статусу «нашого обряду в
Австралії». Так само о. М.Копяківський оптимістично зауважив: «Зайшли деякі
події, що вказують, що наше положення також переміниться на краще, а саме –
в Бразилії назначено для наших вірних вікарія Генерального, в Канаді створено
митрополію, в Англії також призначено вікарія Генерального». Учасники наради
вирішили щороку надсилати до Східної Конгрегації звіти про стан українських
католицьких громад, щоб прискорити урегулювання їх канонічно-правового
статусу, а також інціювати візит архієпископа Івана Бучка з Риму до Австралії.
За дорученням Апостольської Столиці греко-католицький Вінніпезький
митрополит Максим Германюк у першій половині 1958 р. провів візитацію
українських католицьких громад в Австралії, за результатами якої відбулася
важлива зміна їхнього канонічно-правового статусу. Апостольським листом від
10 травня 1958 р. Папа Пій ХІІ, враховуючи висновки Конгрегації для Східних
Церков на підставі матеріалів візитації митрополита Максима Германюка та
рекомендацій архієпископа Іван Бучка, створив Апостольський Екзархат для
українців-католиків в Австралії. Першим його екзархом 11 вересня 1958 р. Папа
іменував о. д-ра Іван Прашка.
Уже 14 серпня 1958 р. єпископ-номінант Іван Прашко звертається листомобіжником №1 до всіх українських католицьких священиків в Австралії, в якому
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повідомляє про створення Екзархату, його номінацію та порядок хіротонії, місце
осідку Екзархату, запрошує на єпископську хіротонію, пропонує провести першу
конференцію духовенства Екзархату. І.Прашко відмовився виїздити на
єпископські свячення до Риму чи Канади, вважаючи, що свячення у Мельбурні –
це «добрий початок для маленького Екзархату». Розсилаючи священикам копію
Булли про утворення Екзархату, єпископ-номінант, за погодженням з
Апостольським Делегатом Ромольо Карбоні, вніс деякі поправки: по-перше,
змінив термін «русини» на «українці», щоб уникнути небезпеки поділів, яка була
тоді у США та Канаді; по-друге, замість означеного в буллі осідку Екзархату в
Сіднеї, запропонував залишити тимчасовий осідок у Мельбурні, який «лежить
між Аделаїдою і Сіднеєм, тобто по середині двох найбільших скупчень»
українців-католиків. І.Прашко повідомив, що після чину хіротонії отримає
юрисдикцію, яка дозволить унезалежнитися від місцевих католицьких єпископів
римського обряду. Але водночас І. Прашко застеріг, що з римо-католиками «ми
повинні розійтися дуже добре», тим більше, що й надалі українці-католики
будуть отримувати від Федерального Католицького Імміграційного Комітету
фінансову допомогу для священиків, а також тимчасово використовувати
широку інфраструктуру (церкви, парафіяльні будинки, сиротинці, бурси, школи,
шпиталі і т.п.) для душпастирської та харитативної праці. Важливе значення для
зміцнення канонічно-правового статусу Екзархату, на думку єпископаномінанта, буде мати підготовлений і частково опублікований 1949 – 1958 рр.
Папською Кодифікаційною Радою Кодекс Церковного Східного Права, який, до
того ж, є «великим кроком на дорозі до з’єдинення Церков». Він закликав
плекати серед молоді священичі покликання, адже булла надає привілей
«висилати питомців до наших духовних семінарій в Римі», а також радив
подбати про будівництво церков та парафіяльних будинків не тільки у центрах
міст, але й на передмістях і на поселеннях («кантрі»). Вітаючи ініціативу
Братства у Мельбурні та отців Ю.Сполітакевича й І.Бовдена щодо «Початкового
Фонду Апостольського Екзархату», єпископ-номінант закликав звернути
належну увагу на збір відповідних коштів, потрібних не для особистих потреб, а
для розгортання архіпастирської та харитативної праці екзарха серед громад
українців-католиків по всій Австралії. Відтак вже у першому пастирському
зверненні І.Прашка помітна його затурбованість практично всіма актуальними
проблемами спільноти українців-католиків.
Єпископська хіротонія о. д-ра Івана Прашка відбулася 19 жовтня 1958 р. в
Мельбурні за участю Вінніпезького митрополита Канади Максима Германюка,
Апостольського екзарха для українців-католиків в Європі архієпископа Івана
Бучка з Риму, Торонтського єпископа з Канади Ісидора Борецького та
Апостольського Делегата для Австралії, Океанії та Нової Зеландії архієпископа
Ромольо Карбоні.
Апостольський екзарх активно взявся за розвиток структури Екзархату.
Так, 19 жовтня 1958 р., після хіротонії владика І.Прашко розпочав двохденну
конференцію священиків Екзархату, на якій обговорено найважливіші справи.
Відповідно до кан.432 «Про східні обряди», 20 жовтня 1958 р. владика І.Прашко
призначив Генеральним Вікарієм Екзархату о. Петра Дячишина. Тоді ж
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обговорено кандидатури для призначення, відповідно до кан.377, трьох радників
екзарха, а також секретаря екзарха о. І.Бовдена. Лише 22 лютого 1959 р.
відбулося офіційне призначення першим радником Апостольського екзарха
першого душпастиря у Сіднеї та Брісбейні, чинного пароха Ньюкастла о. Миколу
Копяківського. Окремим декретом Священної Конгрегації для Східних Церков
від 12 грудня 1958 р. на пропозицію Апостольського Делегата архієпископа
Р.Карбоні було уточнено канонічну територію Апостольського Екзархату, до
якої включено громади українців-католиків у Новій Зеландії та Океанії. Того ж
дня Папа Іван ХХІІІ на прохання Секретаря Східної Конгрегації кардинала
Є.Тіссерана дозволив перенести осідок Екзархату з Сіднею до Мельбурну і в
цьому місті збудувати кафедральний храм. В такий спосіб було закладено
організаційні основи для розвитку Апостольського екзархату для українцівкатоликів в Австралії, Новій Зеландії та Океанії.
Значну увагу владика Іван Прашко зосередив на архіпастирській праці,
зокрема, проведенні пастирських візитацій, будівництві нових церков,
призначенні нових священиків-місіонерів, організації вірних в церковні
товариства та багатьох інших актуальних проблемах. Уже 1958 р. владика
І.Прашко вирушає у подорож до США, Канади та Риму. Після повернення з
подорожі владика І.Прашко обіжником від 12 грудня 1958 р. повідомив усіх
священиків про план першої пастирської візитації Екзархату. Ставлячи за мету
насамперед пастирську працю єпископа серед вірних і священиків, владика
І.Прашко прагнув відвідати практично всі більші та менші громади, наполягав
на перевірці діловодства парафії, комітету будови церкви, церковних товариств,
просив провести принагідні збірки пожертв на Фонд Екзархату, а через рік
ввести загальне оподаткування вірних. Очевидно, запланована перша пастирські
візитація відбулися вчасно. Вона сприяла піднесенню релігійно-церковного
життя українців-католиків Австралії. Наступні пастирські візитації громад
всього Екзархату стали регулярними кожного року. Про їхню програму владика
Іван Прашко намагався завчасно повідомити священиків і вірних.
Завдяки старанням І.Прашка до Австралії почали прибувати майже щороку
нові священики. Владика подбав про ефективну організацію адміністративноканонічних структур Екзархату. Насамперед він призначив чотирьох радників
Екзархату, яким стали о. д-р П.Дячишин, о. І.Бовден, о. М.Мельник та о.
Д.Качмар, а також надав Генеральному Вікарієві о. П.Дячишину часткову
юрисдикцію в межах норм канонічного права. Використовуючи єпископську
юрисдикцію, І.Прашко чітко визначив територіальні межі душпастирств, кожна
з яких отримала постійного пароха чи адміністратора, дехто навіть
співробітника. Так, було засновано наступні душпастирства: парафія Мельбурн
– з обсягом на штат Вікторія, округ Олбурі штату Новий Південний Велс, острів
Тасманія та Нову Зеландію, де парохом залишився сам владика І.Прашко,
адміністратором став о. М.Мельник, сотрудниками о. І.Бовден ЧНІ і о.
Ю.Сполітакевич; парафія Сідней з територією штату Новий Південний Велс без
округи Ньюкастл, де душпастирювали о. д-р П.Дячишин, о. І.Шевців, о.
Й.Горчинський та о. Р.Б’ялецький; окрема парафія Ньюкастл обіймала
Майтленд, Грета і всю територію на північ від Квінсленду, її адміністратором
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був о. Р.Мартинюк ЧНІ; Аделаїда з усім штатом Південна Австралія стала
парафією о. Д.Качмара; парафія Брісбейн з територією округи Квінсленд та
штату Північна Територія – о. С.Масло ЧНІ; парафія Перт зі усім штатом Західна
Австралія – о. М.Іванчо (Обіжники Преосвященного Кир Івана Прашка (1958 –
1993). – Сідней, 2002. – С. 66). Особливу увагу владика І.Прашко приділяв
організації пастирської праці священиків, налагодженню парафіяльного
діловодства, а також фінансування найбільш необхідних видатків Екзархату.
Екзарх особливо вимагав від священиків подавати річні звіти про свою
пастирську працю, які б включали детальну інформацію про основні центри
скупчення вірних, чисельність родин і самотніх, можливість впорядкування
шлюбів, чисельність дітей шкільного та дошкільного віку, порядок навчання
релігії та відправлення Богослужінь, число або відсоток вірних, які прийняли
Святі Тайни Хрещення, Миропомазання, Сповіді та Причастя, відвідини хворих,
«демографічні зміни» (похорони, еміграція до США та Канади, виїзд до інших
штатів), будівництво церкви і парафіяльного будинку, церковні товариства та
харитативну працю.
Владика І.Прашко спонукав вірних до участі в розбудові структур
Екзархату, зокрема через пожертвування на організаційні та харитативні цілі.
Прагнучи засвідчити вдячність українців-католиків Австралії за матеріальну та
моральну підтримку українського народу з боку Апостольської Столиці у
важкий повоєнний період, І.Прашко в липні 1959 р. розпорядився провести
збірку на «Петрів гріш», про яку пізніше періодично пригадував священикам і
вірним Екзархату. З метою придбання будинку для «офісу» Апостольського
Екзархату, що було зроблено вже навесні 1960 р., екзарх просив священиків
зібрати пожертвування серед вірних. У Пасхальному зверненні у Квітну неділю
1960 р. владика Іван Прашко порушив справу будівництва церков та
парафіяльних будинків (Там само. – С. 74-75). І перші позитивні результати не
забарилися: 1961 року громада Ньюкастла збудувала пристосований зал для
Богослужінь та церковно-громадських справ, громади Сіднею та Брісбейну –
отримали благословення перших церков, громади у Вест Саншайні, Мельбурні,
Джілонгу, Квінбієн-Канберрі, Аделаїді, Перті і Нортгамі розпочали будову
церков. Попри деякі фінансові труднощі, швидкими темпами відбувалося
будівництво кафедрального собору в Мельбурні, і вже на Великдень 14 квітня
1963 р. відбулося посвячення катедри.
Особливу роль у піднесенні релігійного життя українців-католиків владика
Іван Прашко відводив католицькій пресі. З цією метою у серпні 1960 р.
започатковано видання квартальника «Церква і Життя», редактором і
адміністратором якого став о. Іван Шевців. Основним проблемними рубриками
цього журналу мали бути інформаційні повідомлення про життя українцівкатоликів Апостольського Екзархату, офіційні розпорядження, а також статті
«про правди нашої віри, катехитичні, апологетичні, проти-сектантські і т.п.«, у
справі об’єднання Церков, формування світських апостолів, релігійного
виховання молоді. Водночас Владика закликав поширювати серед вірних інші
релігійні періодичні видання, зокрема, «Світло», «Голос Спасителя», «Поступ»,
«Християнський Голос», «Мій Приятель». Справа виховання добрих християн213

католиків, які могли б стати світським апостолами – свідками Христової віри,
очевидно, була особливою ідеєю владики І.Прашка. В одному зі звернень до
духовенства він висловив бажання «збудувати Інститут для виховання світських
провідників, передовсім для Азії і Африки» (Там само. – С. 79). Намагаючись
виробити серед українців-католиків прикмету практичного християнського
життя, він закликає до жертовності на різноманітні благодійні цілі, організацію
активного парафіяльного релігійного життя, особливо наполягає на участі у
Богослужіннях та заохочує до прийняття Святих Тайн. Католицький часопис
«Церква і Життя», за словами самого владики І.Прашка, вже за короткий час став
«великою поміччю в душпастирській праці, передовсім у релігійнім виробленню
наших вірних» (Там само. – С. 89). Водночас Апостольський екзарх закликав
священиків видавати щотижневі бюлетені «Душпастирські Вісті» на кожній
парафії, що значно полегшує співпрацю священиків і вірних, організує й
активізує релігійне життя кожної парафії. Особливу роль у релігійному
вихованні вірних відводив парафіяльним бібліотекам, пропонуючи парохам
взятися за їх якнайшвидше формування. В такий спосіб було закладено серйозні
підвалини для формування у найближчій перспективі централізованої
католицької організації на зразок Католицької Акції.
Разом із тим, владика І.Прашко не оминав своєю увагою національний
аспект суспільного життя українців-католиків. Так, серед ініційованих ним
заходів були відзначення ювілеїв М.Шашкевича і Т.Шевченка, річниць
утворення Апостольського Екзархату, ювілею Листопадового Зриву та роковин
смерті митрополита А.Шептицького, річниці заснування Дивізії «Галичина» та
Української Повстанської Армії, ювілеї 70-ліття архієпископа Іван Бучка й 70ліття митрополита Йосифа Сліпого та багато інших, що часто поєднувалися з
відповідними Богослужіннями й закликами до пожертвувань на принагідні
харитативні та культурно-просвітницькі цілі. Такі національно-релігійні заходи
не тільки сприяли збереженню ідентичності українців-католиків в Австралії, але
й засвідчували їхню активну позицію, виокремлювали їх серед інших
національних груп, особливо в обрядовому плані в лоні Католицької Церкви на
цьому континенті.
Водночас у владики існували певні труднощі у процесі формування
мирянського католицького руху. Зокрема, значні труднощі переживав
квартальник «Церква і Життя», оскільки часто не надходили необхідні суми на
покриття видавництва, також бракувало редакційних сил. Така криза мала
глибші причини: частина українських громадських організацій, що знаходились
під впливом часопису «Вільна думка», відомого антирелігійними та
антицерковними статтями, побоювались підпорядкування своїх структур
Апостольському Екзархатові для українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії
та Океанії. З метою протидії таким кризовим явищам владика Іван Прашко
намагався активізувати діяльність церковних товариств і організацій, об’єднати
їх в єдину централізовану структуру, не прагнув контролювати громадські
організації, а лише намагався переконати їх керівництво надалі не виступати
проти Церкви, «стояти на християнських принципах». Тому владика Іван
Прашко спонукав священиків активніше засновувати Церковні Братства,
214

Марійські Дружини, Вівтарні Дружини, осередки Товариства «Обнова»,
Апостольства Молитви, молодіжну організацію «Пласт» тощо, щоб «через них
активізувати наших вірних а передовсім виробляти світських апостолів», а також
сприяти релігійному вихованню молоді, священикам брати участь у
громадському житті, не погоджуючись на виборні посади, але впливаючи
«зсередини», розвивати мережу українського шкільництва. Особливим засобом
для активізації релігійного життя вірних стали духовні місії, які проводив сам
владика Іван Прашко та окремі священики. На особливу увагу заслуговує
довготермінова місія, яку з червня 1963 р. розпочав відомий місіонер та редактор
журналу «Голос Спасителя» о. Михайло Щудло, проводячи кожних два-три
тижні по окремих місцевостях окреслених душпастирських парафій
Апостольського Екзархату. Перелічені заходи, на нашу думку, складали
програму «максимум» розвитку українського католицького мирянського руху.
Завдяки цьому поступово серед українців-католиків не просто активізується
релігійне життя, але з’являються перші духовні покликання до чернечого та
священичого життя серед молодого покоління (Там само. – С. 124).
Найбільшим організаційним успіхом владики І.Прашка можна вважати
скликаний до Мельбурна у березні 1964 р. перший, установчий з’їзд
представників вірних Апостольського Екзархату, основним завданням якого
було прийняття єдиного статуту Церковних Братств в цілому Екзархаті. Владика
передбачав створити єдиний централізований комітет під назвою «Екзархальна
Рада» або «Об’єднання Українських Католицьких Організацій», до складу якої
повинні були ввійти інші церковні організації (зокрема, Союз Українських
Католицьких Жінок, Українська Католицька Молодь, Старші Браття і Сестриці,
Марійські Дружини, Обнова і т.д.). З’їзд ухвалив статут Об’єднання Українських
Католицьких Організацій в Австралії (ОУКОА), обрав Президію і Раду, які в
тісному порозумінні з Генеральним Вікарієм о. Михайлом Мельником розпочали
свою працю, зокрема, обговорили проблему редагування журналу «Церква і
Життя», написали лист-протест до газети «Вільна Думка», підготували
тимчасовий статут для Церковних Братств. Рекомендуючи священикам
Екзархату підтримати ОУКОА, владика Іван Прашко наголосив на тому, що ця
організація допоможе вирішити проблеми браку священичих покликань,
збереження молодого покоління та вироблення світських апостолів. Таким
чином, ОУКОА мала б стати спільною платформою для мирянського руху в
Екзархаті.
Каталізатором релігійно-церковного життя в Апостольському Екзархаті
для українців-католиків в Австралії, Океанії та Нової Зеландії у цей час став ХХІ
Вселенський ІІ Ватиканський Собор 1962 – 1965 рр., учасником якого також був
владика І.Прашко. З перших днів оголошення про підготовку Вселенського
собору за розпорядженням екзарха проводились молитовні акції за успіх Собору.
Декілька разів виникала загроза для участі владики І.Прашка в роботі Собору у
зв’язку з різними архіпастирськими проблемами в Екзархаті. Спершу, коли
трагічно загинув Генеральний Вікарій Екзархату і Приватний Шамбелян Папи о.
д-р П.Дячишин, владика І.Прашко невдовзі призначив новим Генеральним
Вікарієм о. М.Мельника, пароха Сіднею, якому одразу доручив адміністрування
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Екзархатом у зв’язку з виїздом на наради Другого Ватиканського Собору.
Вдруге, у серпні 1963 р. владика І.Прашко повідомив Священну Конгрегацію для
Східних Церков про те, що у зв’язку з «дошкульним браком священиків (в
Мельбурні є тільки о. І.Бовден та о. Д.Качмар) та з деякими важними і пекучими
справами в кафедральній парафії, уважаю, що я не повинен їхати на Вселенський
Собор» (Там само. – С. 119). Але й цього разу владика таки поїхав на наради
другої сесії Вселенського Собору у Ватикані, де не тільки відбув соборові
наради, але й намагався вирішити проблему браку священиків в Екзархаті.
Імовірно, не вдалося владиці Іванові Прашку взяти участь у нарадах третьої сесії
Другого Ватиканського Собору, оскільки на той час, крім браку священиків, ще
й Генеральний Вікарій о. М.Мельник через поважні обставини мусив виїхати на
5 місяців до Канади, адміністратором парафій Сідней і Ньюкастл був
призначений о. Й.Горчинський, помічником – о. С.Мигаль. Втім, уже в січні 1965
р. екзарх опублікував витяги з пастирського послання українських католицьких
єпископів з нагоди їхньої участі в третій сесії Другого Ватиканського Собору,
повідомивши про деякі літургійні зміни щодо використання української мови,
про заходи митрополита Йосифа Сліпого щодо заснування Українського
Католицького Університету в Римі та щодо проголошення Києво-Галицького
Патріархату. Врешті, безперечною виглядає участь владики І.Прашка у нарадах
четвертої сесії Другого Ватиканського Собору, де займався вивченням Декрету
про Східні Католицькі Церкви (Там само. – С. 149-151).
Владика І.Прашко одразу ж розпочав реалізувати рішення Другого
Вселенського Собору. Так, до складу створеної Єпископською Конференцією
УГКЦ Літургічної Комісії (голова – Апостольський візитатор архієпископ Іван
Бучко) владика у листопаді 1963 р. призначив від імені Апостольського
Екзархату українців-католиків Австралії, Нової Зеландії та Океанії двох
священиків – о. Є.Лацика та о. С.Мигаля. Сам владика І.Прашко у своїх
зверненнях до священиків і вірних наголошував на потребі збереження
церковнослов’янської мови у Літургії, але водночас заохочував використання
української мови у проповідях, читанні Євангелій і т.п.
Враховуючи потребу виховання нового покоління священиків, владика
І.Прашко розробляє цілу систему заходів. Першим кроком у цьому плані було
добре християнське виховання у родинах, збереження релігійної та національної
ідентичності українців-католиків в Австралії. З цією метою екзарх закликав усіх
священиків вже при проведенні катехизації серед учнівської молоді строго вести
щоденники та конспекти уроків релігії, заохочувати батьків до релігійного
виховання дітей через систему українських суботніх чи недільних шкіл та в
родинному колі. Проблемі християнського виховання в родинах та католицьких
школах, церковних братствах та організаціях владика приділив окрему увагу,
зокрема, у Різдвяному посланні 1964 р. (Там само. – С. 139-143). Згодом владика
ініціює співпрацю учнівської молоді в рамках «Товариства св. Апостола Петра –
Місійне виховання дітвори», закликає батьків і священиків навчати і виховувати
своїх дітей через систему католицьких шкіл. Окремою проблемою було
впорядкування цивільних шлюбів серед українців-католиків, яку владика
І.Прашко, враховуючи деякі канонічно-правові розпорядження Апостольської
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Столиці, прагнув якомога краще вирішити; а особливу увагу звертав на
міжобрядові подружні шлюби. Упорядкування шлюбів, на його думку, мало
стати добрим ґрунтом для християнського виховання молодого покоління,
збереження обрядової та національної ідентичності, формування серед молоді
духовних покликань. Втім, особливим засобом для виховання священичих
покликань могли бути переважно мирянські організації, організацію яких екзарх
покладав на місцевих священиків-парохів (Там само. – С. 120-121).
Організаційною основою для таких мирянських товариств, на думку владики
І.Прашка, могли бути церковні братства з тимчасовими статутами, розробленим
Президією ОУКОА (Там само. – С. 137). Екзарх закликав священиків
оголошувати в церкві після Богослужінь інформацію про можливість здобуття
богословської освіти для юнаків, які мають закінчену середню освіту. В рамках
Всесвітнього Дня молитов за покликання в неділю Мироносиць 24 квітня 1966
р., зокрема, священики зобов’язувались виголосити спеціальні проповіді «про
покликання до священства та до монашого життя». Такі заходи невдовзі дали
деякий позитивний результат: уже у вересні – жовтні 1966р. до Австралії зі
студій у Римі повернулися два випускники богослов’я – о. В.Рожик та Д.Сенів,
які майже одразу отримали єпископські свячення; тим часом у Римі ще
залишались З.Хоркавий (на 3-му курсі теології) та Ю.Кошарич (на 1-му курсі), а
на листопад було заплановано виїзд на студії ще двох питомців Малої Духовної
Семінарії з Сіднею та Гейлонгу, у серпні виїхав на новіціят оо. редемптористів в
Канаді С.Бойко. Практично кожен з цих богословів і священиків здобули освіту
в Римі завдяки матеріальній підтримці владики І.Прашка, який доповнював деякі
стипендії з боку Конгрегації для Східних Церков. Відтак справа виховання
нового покоління духовенства, врешті, отримувала перші позитивні результати.
Слід зауважити, що потреба молодого покоління духовенства зростала
постійно, адже процес старіння та природної смерті старшого покоління
священиків був незворотнім. Втрата навіть кількох священиків була доволі
трагічною для цього Екзархату, тому змушувала владику Івана Прашка шукати
різних, іноді неординарних, способів вирішення цієї проблеми. Звичайно, екзарх
намагався віднайти нові покликання за допомогою місій та реколекцій, а також
за допомогою чернечих чинів. Знову у листопаді 1968 р. на запрошення владики
Іван Прашка тривалі місії у Новій Зеландії, Брісбейні, Ньюкастлі, Сіднею,
Аделаїді, Перті розпочав о. М.Горошко, світський священик з Торонто, відомий
своїми проповідями, а з травня 1969 р. о. В.Краєвський проводив місію у тих
самих місцевостях. У березні 1969 р. на студії у Духовній Семінарії Аделаїди як
представники Екзархату українців-католиків були прийняті Д.Шемечко та
В.Смагала. Водночас усі спроби Апостольського екзарха домогтися від
Генерального Настоятельки приїзду на місійну працю сестер Служебниць з
Канади чи Риму протягом тривалого періоду не дали позитивного результату, і
лише 1968 р. до Австралії прибув інший чернечий чин – сестри Василіянки, які
одразу розгорнули жваву місійну працю (Там само. – С. 247-251; Правдивий
Архіпастир Церкви Преосвященний Кир Іван Прашко. – Мельбурн-Сідней, 2008.
– С. 66-67). Завдяки переліченим заходам вдалося покращити стан
душпастирської опіки: у 1970 р. в Екзархаті було 12 священиків, 1 диякон, 4
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монахині-василіянки і два студенти богослов’я у семінарії в Аделаїді. Отже,
проблема формування нових покликань до священства, попри певні загрози,
вирішувалася пастирськими методами.
З метою налагодження ефективнішої адміністрації парафіями у вересні
1967 р. Апостольський екзарх владика Іван Прашко поділив Екзархат на два
протопресвітерати – з центрами у Мельбурні та Сіднеї, які очолили відповідно
два радники Екзархату – о. Д.Качмар та о. І.Шевців. Водночас парохом Сіднею
був призначений о. І.Шевців, парохом Ньюкастлу – о. Я.Креспо, адміністратором
Перту – о. Василь Рожик, а сотрудником в Сіднеї – о. Дмитро Сенів. Враховуючи
ревну пастирську працю о. Ігоря Шпитковського, владика Іван Прашко у березні
1969 р. призначив його радником Екзархату, а тоді ж висвятив на священика о.
Івана Літона Едвіла, конвертита з Англіканської Церкви, який виявив бажання
працювати у візантійсько-українському обряді.
Однак особливу увагу владика Іван Прашко звертає на проблему
організації нашої УГКЦеркви та формування її Патріаршого устрою,
враховуючи тисячолітню традицію та особливу роль Глави Церкви. Тому він
активно підтримав ідею фінансування проекту видання ґрунтовної історії
Української Церкви, запропоновану ще митрополитом А.Шептицьким.
Особливу пошану екзарх віддавав Ісповідникові віри митрополитові Йосифові
Сліпому. У березні 1962 р. він просив священиків відправити Святу Літургію з
нагоди 70-літнього ювілею Й.Сліпого. У пастирському листі з нагоди звільнення
митрополита Й.Сліпого 6 квітня 1963 р. владика І.Прашко наголосив, що
«Галицький митрополит це один із чолових членів нашого народу», порівнюючи
його звільнення з «чудесним звільненням із тюрми» апостола Павла (Обіжники
Преосвященного Кир Івана Прашка (1958-1993). – Сідней, 2002. – С. 112-113).
Невдовзі Апостольський екзарх українців-католиків Австралії закликав усіх
священиків і вірних матеріально та морально підтримати ініціативу митрополита
Й.Сліпого щодо заснування в Римі Українського Католицького університету. З
метою ефективнішого збору коштів владика І.Прашко запропонував створити
Екзархальну Фундацію для УКУ в Римі або ж Товариство прихильників УКУ в
Римі, яке мало б існувати при ОУКОА, але маючи окремого голову о.
М.Мельника. Також І.Прашко підтримав ініціативу Й.Сліпого щодо постійних
збірок на фонд «Церква в потребі», який, зокрема, надавав допомогу
«катакомбній» Церкві в Україні.
Практично з моменту порушення питання про можливість проголошення
Києво-Галицького Патріархату Української Католицької Церкви владика
І.Прашко безумовно підтримує й цю ініціативу митрополита Й.Сліпого,
зберігаючи, однак, тверезий погляд на справу. У пастирському листі з нагоди
участі єпископату УГКЦ в нарадах третьої сесії Другого Ватиканського Собору
від 12 січня 1965 р. Іван Прашко повідомляє про «створення Києво-Галицького
Патріархату». Владика зауважує, що ідея Патріархату, заснована на Декреті
Собору про Східні Католицькі Церкви, здобула значну популярність серед
українського народу, особливо в діаспорі, водночас вважає прикрим факт деякої
опозиції у цій справі Філадельфійського митрополита українців-католиків США
Амврозія Сенишина, Апостольського екзарха українців-католиків у Бразилії
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єпископа Йосифа Мартинця та Апостольського екзарха українців-католиків
Англії Августина Горняка, але й застерігає від поспішних зборів підписів за цю
ідею «зі сторони добрих і менше добрих вірних». Тому владика закликає
священиків Екзархату підтримати ідею Патріархату, з приводу чого «уложити
гарний синівський лист до Святішого Вітця», спробувати взяти акцію збору
підписів серед вірних під свій контроль, але в жодному разі не перешкоджати їй,
детально інформувати екзарха про подібні заходи. Отже, владика Іван Прашко,
усвідомлюючи необхідність тривалої підготовчої праці для проголошення
Патріаршого устрою та застерігаючи від крайнощів, прагнув розважливими
кроками організувати підтримку заходів митрополита Й.Сліпого щодо створення
Патріархату УГКЦ. З цього приводу у Великодньому посланні 1966 р. він
наголошує: «немає сумніву, що справа нашого патріархату, це вікова проблема,
від якої в найбільшій мірі залежить розвиток нашої Церкви так в Україні які на
еміграції. Виглядає, що треба ще трохи почекати, а тимчасом молитися,
змагатися, поборювати перешкоди, щоб прискорити хвилю створення нашого
патріархату, та щоби ми були спосіб ні достойні і приготовані на цю важливу
хвилю» (Там само. – С. 161-162). Владика радить зосередитись на активній
внутрішній праці, особливо на історичній батьківщині: «Відтепер осередок
нашої уваги мусить бути звернений на страждальну Церкву в Україні, а ми
розсіяні по різних країнах нашого поселення, зорганізовані в митрополії, дієцезії,
екзархати, візитатури чи навіть тільки парафії творимо дійсно помісну
Українську Католицьку Церкву. Без сумніву ми мусимо дбати всюди про наші
місцеві справи, але ніколи не сміємо забувати про наших братів розсіяних по
цілім світі, а в першій мірі про наших геройських братів і сестер в Україні –
нашим обов’язком є зберегти духовну і організаційну єдність в нашій
Українській Католицькій Церкві. У всіх важніших справах, як приміром
збереження нашого обряду… ми мусимо розглядати з точки погляду цілої нашої
Церкви, а не кермуватись тільки місцевими потребами, а ще гірше груповими
поглядами» (Там само. – С. 162).
Владика І.Прашко на практиці реалізував ідею ствердження організаційної
єдності Патріаршої Церкви навколо одного Глави Церкви. З цією метою екзарх
провів декілька таємних візитів на свою батьківщину. У 1967 р. єпископ
І.Прашко, мабуть з власної ініціативи, вперше в ролі туриста відвідав Україну,
де зустрівся з родиною, зокрема з тіткою Теклею Клячківською та Анною
Адамович, а також відвідав могилу батьків. Враховуючи його родинний зв’язок
із Дмитром Клячківським, активістом ОУН з 1930 р. та командиром УПА –
Північ (псевдо Клим Савур), органи НКДБ вели за ним стеження, але не чинили
перешкод (Бедрій М. Єпископ Іван Прашко і Збаражчина. – Тернопіль, 2002. – С.
27, 40,47). Збереглися свідчення, що під час цього візиту на батьківщину єпископ
Іван Прашко висвятив на приватній квартирі у Збаражі декілька кандидатів на
священиків «катакомбної» УГКЦ. Така увага владики Івана Прашка до
«катакомбної» Церкви на батьківщині відповідала його заклику зберігати
духовну та організаційну єдність УГКЦ в Україні й діаспорі. Невдовзі, у 1973 та
1979 рр. вже в порозумінні з Верховним Архієпископом Й.Сліпим єпископ
І.Прашко знову в ролі туриста відвідав Україну, де, крім зустрічей із родиною,
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очевидно, виконував якесь таємне доручення для «катакомбної» УГКЦ.
Віддаючи високу пошану Главі УГКЦ Й.Сліпому, владика І.Прашко
розробляє організаційні заходи для зустрічі з ним в межах Апостольського
екзархату українців-католиків Австралії, Океанії та Нової Зеландії. Візит
Й.Сліпого до Апостольського екзархату у жовтні 1968 р. викликав широкий
резонанс в англійському суспільстві та його пресових органах, які присвятили
українському владиці багато уваги. На своїй перс-конференції 23 жовтня 1968 р.
в Сіднеї Й.Сліпий «на підставі своєї подорожі поінформував про наші церковні
проблеми по країнах нашого поселення» (Обіжники Преосвященного Кир Івана
Прашка (1958-1993). – Сідней, 2002. – С. 221). Можемо стверджувати, що візит
Глави УГКЦ до Австралії сприяв значному піднесенню релігійного життя
українців-католиків, популяризував ідею Патріархату. Власне, мабуть, завдяки
такому пастирському візитові Й.Сліпого сприймали як справжнього Патріарха
свого народу, який, хоч і позбавлений державності на батьківщині та розсіяний
в діаспорі, все ж має духовну основу для єднання – Українську ГрекоКатолицьку Церкву.
Владика І.Прашко брав участь у Синоді єпископів Української
Католицької Церкви 29 вересня – 4 жовтня 1969 р. в соборі св. Софії в Римі. Саме
на цьому Синоді було прийнято постанову у справі Патріархату УГКЦ: «Виразно
станувши в часі Вселенського Собору Ватиканського ІІ на патріархальних
началах в устрої і правлінні Помісної Української Церкви, які – устрій і
правління – від віків зберігаються в усіх Помісних Церквах Сходу, в тому числі
й Києво-Галицькій Митрополії, Синод рішає на цих канонічно-правних началах
виконувати свою пастирську службу в правлінні Української Католицької
Церкви в усіх країнах поселення її вірних під проводом Верховного
Архієпископа згл. Патріарха як помісного Голови» (Архиєпископські Синоди
українського католицького єпископату і їх правні основи // Благовісник
Верховного Архиєпископа. – Кн.1. – Кастельгандольфо, 1970. – С. 5). Владика
І.Прашко, Апостольський екзарх українців-католиків в Австралії, Океанії та
Новій Зеландії, також підписав спільне пастирське послання учасників Синоду.
Аналізуючи постанови та спільне послання Синоду в окремому обіжнику,
призначеному виключно «довірочно – тільки для ужитку священиків»,
Апостольський екзарх натякає на Патріархальну основу відбутого Синоду
єпископів УКЦ, підкреслює потребу «організаційного завершення нашої Церкви
у формі патріархату…, головно для нашої Церкви поза Україною, розкиненої по
різних країнах нашого поселення, бо інакше в скорому часі наростуть великі
проблеми і у висліді скоро ослабнемо а навіть зникнемо очевидно зі шкодою для
справи Божої, зі шкодою для екуменічної дії Церкви Христової, а також зі
шкодою для нашого народу. На таке завершення ми маємо право, бо воно
передбачене соборовим декретом про Східні Католицькі Церкви» (Обіжники
Преосвященного Кир Івана Прашка (1958-1993). – Сідней, 2002. – С. 235-236).
Водночас особливу увагу владика І.Прашко звертав на моральну та матеріальну
підтримку «катакомбної» УГКЦ в Україні.
Значну роль у процесі досягнення Патріаршого устрою Церкви владика
І.Прашко відводив організованому мирянському рухові, репрезентованого,
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зокрема, ОУКОА. Уже 23 – 25 квітня 1966 р. з ініціативи екзарха в Сіднеї
проведено другий з’їзд Об’єднання, яке за попередній період значно зміцнило
свою організаційну структуру, розвинуло співпрацю різних церковних братств і
товариств. На з’їзді було порушено, зокрема, проблему формування світських
апостолів між старшими і молоддю, загадано приклад товариства «Українське
Католицьке Юнацтво» в Сіднеї (80 членів), обговорено перспективи видання та
поширення української католицької преси, обрано оновлену Президію ОУКОА,
головою якої знову став Я.Микитович.
Водночас владика І.Прашко підтримував заснування інших католицьких
товариств. Так, у листопаді 1966 р. у Мельбурні відбулися установчі збори
Українського Християнського Руху, обрано управу товариства (голова – інж.
Т.Яськевич, члени – проф. Т. Ляхович, д-р Е.Завалинський, мгр. М.Ліщинський,
проф. А.Маланюк та ін.). Його завданням, відповідно до статуту, визначено
пізнання основних проблем розвитку УКЦ в Австралії, допомога духовенству та
ієрархії у вирішенні нових завдань, вплив на громадське і політичне життя з
метою дотримання християнських принципів. З огляду на це владика І.Прашко
закликав священиків допомогти в організації осередків УХР на місцях. У квітні
1967 р. Іван Прашко ініціює заснування українського Видавництва в Австралії
«Просвіта» з осідком у Мельбурні, під патронатом Апостольського екзарха
українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії. Створення цього
видавництва, на думку екзарха, мало декілька цілей: «а) світський,
християнський апостолат серед нашої спільноти; б) консолідація нашої
спільноти; в) стабільність українського друкованого слова». На початковій стадії
планувалося закупити журнал «Вільна Думка», видавець якої В.Шумський мав
би стати звичайним друкарем, але останній не погодився. Тоді владика Іван
Прашко погодився віддати журнал «Церква і Життя» на потреби Видавництва
«Просвіта», щоб, по-перше, уникнути створення іншого нового журналу, а подруге, незважаючи на його часткове реформування на «громадськоінформативний часопис», зберегти вплив на його редакційну політику, залучити
священиків до придбання фондів для потреб Видавництва. Уже в лютому 1968 р.
було сформовано нову редколегію та адміністрацію журналу «Церква і Життя»
під проводом Видавництва «Просвіта», який ставав двотижневиком, при
збереженні окремої церковної сторінки.
Зважаючи на потребу популяризації рішень Архієпископського Синоду
1969 р., владика І.Прашко закликав провести на початку грудня 1970 р. соборчик
священиків Екзархату та наприкінці грудня 19780 – на початку січня 1971 рр.
з’їзд мирян і делегатів ОУКОА, пропонуючи для обговорення такі питання, як
релігійне виховання молоді, мішані шлюби, розвиток церковних братств та
формування світських апостолів, співпраця вірних із священиками, проблема
покликання до священства та монашого життя. Власне, на самому Соборчику –
нараді усіх священиків Екзархату мали бути обговорені важливі організаційні та
обрядові справи, зокрема, щодо створення Ради пресвітерів і Душпастирської
ради, визначення обов’язків протопресвітерів згідно з чинним канонічним
правом, міжобрядові відносини з римо-католиками та православними, фінансові
та душпастирські звіти, катехизація молоді, відносини з українськими
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громадськими та політичними організаціями (Там само. – С. 257-261).
Важливими наслідками соборчику 1970 р. стало утворення Виховної ради та
Ради пресвітерів, а також висловлена ініціатива відновлення Товариства
священиків на зразок того, «як це було колись в Галичині».
Очевидно, скликувані в наступних 1971 – 1975 рр. соборчики духовенства
Апостольського екзархату стали важливим регулярним форумом для
обговорення актуальних справ, зокрема справи Патріаршого устрою УКЦ,
обрядових справ, матеріального забезпечення духовенства, видання часописів і
книг, виховання молоді, праця церковних товариств і братств, заснування і
розвиток Священичого Товариства св. апостола Андрія та багато інших.
Особливу роль у розвитку Екзархату, пожвавленні його національнорелігійного життя, відіграла участь делегації Екзархату в Міжнародному
Євхаристійному Конгресі в лютому 1973 р. у Мельбурні. Владика Іван Прашко
запросив до участі в Конгресі всіх українських католицьких єпископів, в тому
числі й Верховного архієпископа УГКЦ Й.Сліпого. В рамках цих святкувань
ОУКОА провела черговий з’їзд делегатів. З нагоди Ювілейного 1975 Року,
проголошеного Папою Павлом VI, в Апостольському Екзархаті також проведено
відповідні заходи, зокрема, Соборчик духовенства, який обговорив питання
катехизації молодого покоління та відзначення Святого Ювілею, організацію
Ювілейної прощі до Риму.
Релігійно-церковне життя Апостольського Екзархату українців-католиків
Австралії в другій половині 1970-х років характеризується деяким оновленням
кадрів духовенства, стабільним розвитком церковних братств та організацій,
частими благодійними ініціативними збірками та пожвавленням релігійного
життя вірних.
Попри деякі природні демографічні втрати священиків, дещо зростають
покликання до священичого та чернечого життя, хоча й їх можна оцінювати як
поодинокі випадки. Відомий приклад священика о. Івана Дейтона Едвіла, який
перейшов з Англіканської Церкви, щоб служити в греко-католицькому обряді.
Однак його щирі наміри були перервані несподіваною смертю в грудні 1974 р.;
участь в його похоронах взяли екзарх І.Прашко, протопресвітер о. І.Шевців та
секретар Соборчику о. З.Хоркавий. У квітні 1977 р. упокоївся о. Д.Качмар,
колишній адміністратор кафедральної парафії св. Апостолів Петра і Павла у
Мельбурні, протопресвітер і радник Апостольського Екзархату. Після тривалої
недуги у квітні 1979 р. упокоївся відомий місіонер, парох Ньюкастла о.
В.Краєвський. Значно підірвав своє здоров’я і виїхав 1979 р. до Південної
Америки Мельбурнський протопресвітер о. Я.Креспо. Однак подібні
«демографічні втрати», які час від часу актуалізували справу нових священичих
покликань, суттєво не позначались на організації пастирської праці в Екзархаті.
Більше того, іноді з’являлися нові кандидати до духовного стану, які після
доброї семінарійної формації ставали ревними душпастирями та активними
організаторами релігійного і суспільного життя українців-католиків. Так, у
вересні 1975 р. владика І.Прашко в церкві Покрови Пресвятої Богородиці в
Аделаїді уділив священичі свячення двом дияконам – Богданові Шемечко та
Володимиру Волочію, кожен з яких поглиблював свої студії в Римі, в
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Українській Колегії св. Йосафата та Папському Східному Інституті. Вже на
початку листопада 1976 р. священики о. В.Волочій та о. Б.Шемечко стали
сотрудниками – відповідно у Мельбурні та Сіднеї. Відповідну реорганізацію
парафій та призначень священиків владика І.Прашко провів, звичайно, після
погодження з радниками Екзархату, уже в січні 1977 р. Тоді було призначено
новим Мельбурнським протопресвітером о. Я.Креспо, створено нову парафію
Джілонг, а її першим адміністратором призначений о. З.Хоркавий, округа
Водонга – Олбурі повернулась до парафії Мельбурн, сутрудником в Сіднеї став
о. В.Рожик, адміністратором парафії Брісбейн – о. К.Тимочко. Але вже
наступного, 1978 року знову, «маючи на увазі духовне добро» вірних, проведено
персональні зміни на парафіях, внаслідок яких тимчасовим адміністратором
Аделаїди став о. крилошанин І.Шпитковський, а його сотрудником – о.
В.Волочій, адміністраторами Перту та Квінбієн-Канберри – відповідно о. Д.
Сенів та о. В.Рожик. Таким чином, молода генерація священиків заступала
старше покоління.
Водночас церковні організації стали міцною основою для ведення
пастирської праці, готували підґрунтя для місіонерської діяльності, допомагали
вирішувати щоденні проблеми Екзархату. Владика Іван Прашко у квітні 1976 р.
навіть підтримує співпрацю Церкви, церковних братств та громадських
організацій. Так, наприклад, екзарх закликав священиків у кожній парафії
створити невеликий комітет для проведення акції «За Свободу Віри і Церкви в
Україні» (Там само. – С. 337-338). Не менша роль відводилась церковним
братствам, товариствам й дружинам, основним завданням яких було
пожвавлення релігійного життя (наприклад, Вівтарні Дружини, які могли стати
засобом плекання духовних покликань вірних). Серед молодіжних католицьких
організацій вирізнялися Марійські Дружини, Українська Католицька Молодь і
Товариство українських католиків-студентів «Обнова». Втім, особливу
консолідуючу роль відігравало Об’єднання Українських Католицьких
організацій в Австралії (ОУКОА), яке до того ж було асоційованим членом
більшого громадського об’єднання – Союзу Українських Організацій Австралії
(СУОА). На черговому, 6-му з’їзді делегатів ОУКОА в Сіднеї 25 – 26 грудня 1977
р. обговорено питання «оживлення релігійного життя, вишколу світських
апостолів, відзначення 1000-ліття християнства на Україні».
Значну увагу владика І.Прашко приділяв збіркам пожертвувань на фонд
«Церква в потребі» та окремий «Патріарший фонд», яким розпоряджався Синод
єпископів та особливо Глава УГКЦ митрополит Й.Сліпий. З нагоди 40-літнього
ювілею єпископських свячень Й.Сліпого делегація Екзархату начолі з владикою
І.Прашком у вересні – жовтні 1979 р. відбула прощу до Риму та Люрду.
Враховуючи досвід створених у США, Канаді та Англії відділів Товариства
«Свята Софія«, завданням яких стала збірка фондів на утримання патріарших
установ, владика І.Прашко закликав священиків тимчасово, до налагодження
централізованої структури Товариства, проводити «основну збірку на
Патріарший Фонд», яку пересилати до розпорядження самого Глави УГКЦ
Й.Сліпого. Зрештою, такі пожертви на Патріарший Фонд давали свої
безпосередні результати: вже у 1981 р. сам Й.Сліпий надіслав із Патріаршого
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Фонду суму 16.826 доларів на будову церкви-пам’ятника Тисячоліття Хрещення
у Канберрі. Таким чином, на практиці реалізувався заклик владики І.Прашка
«плекати свідомість приналежности до Церкви-Матері в Україні» (Там само. –
С. 402).
З цього приводу Верховний архієпископ УГКЦ Й.Сліпий в одному з листів
до владики І.Прашка писав: «Наше поселення в Австралії хоч наймолодше, бо
повстало кілька років по війні, і найдальше віддалене від інших українських
центрів в Європі і Україні, та однак воно виявило велику живучість,
організованість, а головно – дбайливість про розбудову своєї церкви. В
короткому часі на цьому далекому континенті появилися українські стилеві
церкви і гарна катедра в Мельбурні, яку ми мали щастя два рази відвідувати в
1968 і 1973 році, розгортається пожвавлена душпастирська праця в новому стилі,
плекається ревно почуття і потреба єдности з одним проводом нашої церкви.
Причиною цих благословенних овочів є окрема опіка Божа, що сплила на цей
куточок землі у світі, бо нічого не дається без Божої волі, помочі і благословення.
Хай Богу буде дяка за те, бо великою для нас радістю є бачити наших поселенців
у щасті, мирі і в розвитку. Та, мабуть, найбільшою чеснотою нашого
австралійського поселення є його велика жертовність. Її ви слідом стала не лише
добре зорганізована мережа парохій зі своїми церквами, домами і організаціями,
але й особлива щедрість для потреб цілої нашої Помісної Церкви. Хай Всевишній
винагородить усіх сторицею, а від нас щира подяка Вашому Преосвященству. Ці
наші сердечні признання хай будуть за охотою до дальших подвигів у Вашій
жертовній праці для Церкви і Народу» (Цит.за: Бедрій М.Єпископ Іван Прашко і
Збаражчина. -Тернопіль, 2002. – С. 20-21).
Така «органічна позитивна» праця владики І.Прашка була найкращим
свідченням та внеском у підтримку ідеї Патріархату УГКЦ. В одному з обіжників
за липень 1976 р. він так писав про перспективи визнання Києво-Галицького
Патріархату УГКЦ: «Потреба патріархату для нашої Церкви, як східної, є
наглядна, до чого ми маємо вже понад 350 літ, про що пригадує нам
Ватиканський Собор і тому ми відновили наші усильні змагання в останніх
століттях. Великі можливості дали нам соборові рішення. В 1969 р. наш
єпископат безповоротно станув на патріархальних началах. Правда, Св. Отець
Папа Павло VI, який має власть творити патріархати, заявив кілька кратно, що
наші змагання є слушні, але з ріжних причин, під сучасну пору, він не може
піднести нашої Церкви до патріархату. Наш Блаженніший Верховний
Архиєпископ Кир Йосиф маючи все це на увазі, розуміючи вагу цеї історичної
проблеми, готовність і бажання цілого Божого люду Української Помісної
Церкви, рік тому прийняв титул Київсько-галицького патріарха. В цей спосіб
наша Церква у змаганнях за патріархат, що так скажу, увійшла в першу
конкретну стадію завершення. Отже ми маємо патріархат, а тепер стараємось,
щоб Папа признав його і потвердив, щоб інші патріархи визнали його, щоб наші
православні брати визнали його, або може щоб на базі патріархату ми всі
об’єдналися…». Враховуючи ініціативи священиків та вірних Екзархату щодо
підтримки ідеї Патріархату, владика Іван Прашко закликав до одностайності,
підкреслюючи, що «старання, щоб Святіший Отець своєю властю визнав наш
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Патріархат ніяк не може бути нелояльністю чи бунтом проти Апостольської
Столиці, а противно є заявою нашого визнання, що тільки Папа або Собор може
це остаточно завершити» (Обіжники Преосвященного Кир Івана Прашка (19581993). – Сідней, 2002. – С. 340-341).
Зрештою, свідченням єдності священиків Екзархату в змаганнях за
Патріархат стала нагорода Й.Сліпим в листопаді – грудні 1978 р. кількох
священиків Апостольського Екзархату українців-католиків в Австралії, Новій
Зеландії та Океанії відповідними відзнаками: гідністю Митрофорного
Протоієрея – о. І.Шптиковськиого та о. І.Шевціва, Почесного Крилошанина – о.
Я.Креспа, хрестом і набедреником – о. І.Ф.Бовдена.
Владика І.Прашко був учасником Синоду єпископів у березні 1980 р., на
якому, за наполяганням Папи Івана Павла ІІ, владики обрали наступника –
коад’ютора Верховного архієпископа Мирослава-Іван Любачівського. З цього
приводу владика І.Прашко відзначив, що це була «дуже важна подія для нашої
Церкви і тепер вона наче зрівняна з Церквами патріаршого устрою. Тому, що
наш Блаженніший Патріарх не може скликати Владик зі своєї території, йому
приходить на поміч Папа і своєю юрисдикцією скликує всіх владик, що є тільки
прилучені… Непевно буде багато незадоволених з вибору кандидата на
коадютора, але маємо те, що найважніше, ми мали вплив на вибір і наші владики
такого вибрали. Я певний, що було б також багато незадоволених, коли Папа був
би назначив когось іншого…» (Там само. – С. 396).
Наступною важливою справою владики І.Прашка стала підготовка до
Ювілею 1000-ліття Хрещення Русі-України, що розпочалась 1979 р. зі створення
Комітету УКЦ в Австралії для відзначення Ювілею 1000-ліття Хрещення РусіУкраїни, до складу якого включено архієпископа Сіднею кардинала Ф.Фрімана,
Апостольського екзарха єпископа І.Прашка, адміністратора парафії Аделаїди о.
І.Шпитковського, пароха Сіднею о.-м. І.Шевціва, канцлера Екзархату о.
І.Ф.Бовдена ЧНІ, ігуменю СС. Василіянок в Австралії м. Марію, голову ОУКОА
д-ра Б.Томашека та представників українських громадських організацій. У
процесі підготовки до Ювілею екзарх радив священикам звернути особливу
увагу вірних на свята св. рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.
Крім цього, у липні 1982 р. Апостольський екзарх владика Іван Прашко
запланував відзначення ювілею 25-ліття Апостольського Екзархату. Проте вже
25-28 серпня 1982 року повідомлено, що 24 червня 1982 р. буллою Папи Івана
Павла ІІ створено Мельбурнську єпархію УКЦ в Австралії, Новій Зеландії та
Океанії. У своїй буллі Папа підкреслював: «Ми… переконавшись, що вірні
українці, візантійського обряду, які жиють в Австралії, Новій Зеландії і Океанії,
маючи до тепер Апостольський Екзархат, і в нім, так щодо чисельности як також
щодо релігійного життя і дисципліни добре розвивалися, тому ми уважили за
потрібне ще краще їх забезпечити, а саме, підвищуючи цей Апостольський
Екзархат до гідности Єпархії…» (Правдивий Архіпастир Церкви
Преосвященний Кир Іван Прашко. – Мельбурн-Сідней, 2008. – С. 35-36).
Урочисте проголошення утворення Мельбурнської єпархії та інсталяція
Єпископа на Єпарха відбулася 19 грудня 1982 р. у кафедральній церкві св.
Апостолів Петра і Павла у Мельбурні за участю Апостольського Нунція
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архієпископа Л.Барбіто, римо-католицьких єпископів та українських
священиків.
Таким чином, завдяки активній пастирській позиції Івана Прашка українцікатолики в Австралії, Новій Зеландії та Океанії за порівняно короткий період
часу отримали чітку організаційну форму релігійно-церковного життя – спершу
Апостольський Екзархат, згодом піднесений до статусу Єпархії. Активна і
виважена позиція владики І.Прашка сприяла практичній підтримці іжеї
Патріархату, усвідомленню та плеканню єдності УГКЦ в Україні та діаспорі.
Перспективою дослідження порушеної проблеми автори вважають
залучення додаткових джерел, зокрема матеріалів архіву Мельбурнської єпархії
УГКЦ, української періодики та спогадів сучасників, а також розширення
хронологічних рамок (до смерті Мельбурнського єпископа І.Прашка 2001 р.) та
проблемного поля (розвитку організаційної структури Апостольського
Екзархату – Мельбурнської єпархії українців-католиків Австралії, Нової Зеландії
та Океанії).
1.12 ЛЮБОМИР ГУЗАР В РОЗБУДОВІ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Більше десяти років пройшло з того часу, коли ще не так відомий єпископ
Любомир очолив Українську Греко-Католицьку Церкву. Він тоді запевнив вірян
Церкви, що керуватиме нею до своїх семидесяти п’яти. А тут дивись вже й 77-й
наступив.
На його прохання схвалити добровільне зречення пожиттєвої посади
Ватикан дещо зволікав. Проте втрата зору й загальне погіршення стану здоров’я
позначалися на ефективності й особистій включеності Любомира Гузара як
Предстоятеля УГКЦ в її діяльність. Як би тобі не розповідали про щось, але й
бачити його хочеться, як би і що тобі не читали, хочеться самому пошукати для
себе чтиво.
Можна називати й інші перешкоди в діяльності, які відчував владика.
Зокрема при наявності значної суми пожертв будівництво кафедрального собору
в Києві затяглося на десятиліття. То ж рішення владики, як він каже, передати
очолення Уряду Церкви комусь іншому зрозуміле і повністю виправдане.
Гузар відійшов від вищої посади в Церкві, розбудувавши її зсередини.
«Собор єпископів не розділений на кілька угрупувань, які під час виборів нового
глави поборюватимуть одне одного. Це не будуть вибори генсека за
візантійською традицією, яку ми спостерігали піч час голосування за патріарха
Російської православної церкви» (Україна молода. - 11 лютого).
Як слушно зазначає Д.Степовик, «найбільшим першим підсумком каденції
Любомира Гузара є налагодження добрих відносин з іншими церквами. Із
патріархом Філаретом вони зустрічаються як друзі. Майнові питання відійшли в
минуле. Другий підсумок - це перенесення митрополичої резиденції зі Львова до
Києва. Будується Патріарший собор, навчальні заклади і все без урядової
підтримки, як це має місце в УПЦ МП. Третій підсумок - це зростання
Українського католицького університету. Без нього Церква не стала б
інтелектуальною».
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Релігієзнавець А.Юраш до здобутків Гузара відніс духовне піднесення в
Церкві і втілення такої кількості проектів, якій позаздрив би не один здоровий
церковний чи політичний діяч. За владики Гузара УГКЦ отримала великі шанси
стати кращою якісно. Насамперед створені освітні заклади високого рівня,
розвинута широка мережа каритативної допомоги».
Що не вдалося здобути для Церкви Любомиру Гузару, то це добитися для
неї Патріаршого Статусу. Але в цьому не його вина, а Риму. Ще якщо попередній
Папа щось обіцяв і говорив, що це в нього на умі і що він чекає зручний час на
оприлюднення такого рішення, то нинішній Папа Бенедикт ХVІ - великий
латинник. Він це питання навіть не порушує, бо ж має давні дружні відносини з
нинішнім російським патріархом Кирилом і не бажає псувати йому нерви
визнання за УГКЦ Патріаршого статусу. Втручання Польської католицької
Церкви не дало можливості довести до завершення справу беатифікації Андрея
Шептицького. Не вдалося владиці довершити справу об’єднання в одну Церкву
всіх українських греко-католиків України і зарубіжжя. Зокрема закарпатські
греко-католики так і залишилися в прямому підпорядкуванні Риму. Але, як
бачимо, в цьому вина знову ж не стільки Любомира Гузара, скільки зверхність
Ватикану всупереч Артикулам Берестейської унії 1596 року у вирішенні
українських церковних справ, його постійні оглядки на Москву і
підслуговування колонізатору українського народу. Визнаємо, що в руслі такої
ватиканської політики щодо УГКЦ активно працював і недавній нунцій
Апостольської столиці в Україні архієпископ Іван Юркович. Певно не даремно
його переводять на таку ж посаду в лютому 2011 року до Москви. Знаючи, що в
Україні є велика група дослідників, які досліджують україно- ватиканські
відносини в їх історії і сьогоденні, без дипломатії говорять про те, чого це
Апостол українців Тарас Шевченко так негативно писав, що «на Апостольськім
престолі ченець годований сидить», вказували послу Ватикану прямо на його
підлабузництво до Московсько-Православної Церкви в Україні і водночас
зневагу до власне українських Церков - УПЦ КП та УАПЦ, він не запросив навіть
на ту конференцію з цієї проблеми, яка нещодавно проводилася в Римі і на якій
Україну представляли люди далекі від науки. Дійсно українські Церкви як більмо
на оці для Ватикану, в налагоджуванні його відносин із Московським
Патріархатом. Владика Іван Юркович тепер зможе прозвітувати патріарху
Кирилу, якими кроками протидії він користувався і власне досяг того, на що
сподівалася Москва. Можливо навіть й усунення Гузара, бо ж її витівка із
«догналівським розколом» загальмувалася, а постійно зростаюче зближення
УГКЦ з українським національно-демократичним рухом, а заодно і з саме
українськими церквами, орієнтація на повернення до Церкви Володимировош
хрещення Апостольську столицю почало дратувати.
У невирішенні питань Патріархату позначився і податливий характер
влидики Гузара. Він не зміг прямо сказати Папі так, як сказав свого часу
митрополит Йосиф Сліпий: «Ми не для того стали католиками, щоб перестати
бути українцями». Гадаю, що знання кардиналом підступності Ватикану щодо
України (в минулому і нині, як слугування Москві, так і Польщі) послужило
основною причиною його зречення найвищої посади в УГКЦ і передачі її тому,
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хто буде найбільш податливий Апостольській столиці. Адже Ватикан прагне
цього, боїться за майбуття своїх відносин з нею, можливу проправославність, а
тому й посадить на предстоятельство надто послушну, податливу собі особу.
Досить йому Йосифа Сліпого!»
По-різному можна оцінювати вживаний владикою заклик «Забудьмо!». Не
все можна і варто забувати. На уроках минулого слід вчитися, щоб не
повторювати його помилки. Цей заклик дещо співзвучний з масонськими
гаслами до загального примирення. Я, автор цього розділу, не налаштований на
всепрощення ворогам мого народу, до забуття тієї недолі, яку вони нам протягом
тривалої історії приносили. Таке, як для мене, не вибачається. Це стосується і
Ватикану. Ніколи в своїй історії він не був дружній Україні. Він слугував її
поневолювачам і мав з ними полюбовні відносини. Чого ми ніяк не можемо
вшанувати наших славних Богуна і Залізняка, пам’ятник вдячності їм спорудити
? Та насамеред тому, що вони громили ляхів, духовною опорою яких були
католицькі ксьондзи.
Але чи до часу відхід Любомира Гузара від керівництва УГКЦ? Ось тут і
з’являється ряд заперечень. Відомо, що в греко-католицизмі з’явилася секта
догналівців, яка обливає брудом владику, вимагає його покаяння і зречення,
творить паралельні УГКЦ структури якоїсь «правовірної церкви». Відставка
Любомира Гузара, зрозуміло, буде сприйнята догналівцями як їх перемога. Але
при цьому вони скоріше одержуть для себе поразку, бо ж владика Любомир у
своїй діяльності якось опредмечував своє ім’я. Він сподівався у відносинах із
підгірськими на розум, а відтак навіть не виявляв рішучість в перетворенні в
життя соборових рішень щодо них. Будемо вірити, що його наступник виявить
більшу настирливість і доб’ється від влади виселення з України чужоземцівсектантів і прямого засудження (а не словесних викрутасів) секти Ватиканською
курією.
Відомо, що владика Гузар залюблений у Київську християнську традицію,
Володимирову християнську спадщину. Все частіше звучать його заяви про
можливість поєднання Церков України витокового їх коріння. Можливо, що у
Ватикані такі наміри владики комусь не до вподоби. Не до вподоби й негатив з
боку УГКЦ щодо Церкви Московського Патріархату, глава якої в добрих
відносинах з Апостольською столицею. УГКЦ постає тим чинником, який стоїть
на заваді зближенню Москви й Ватикану. Як заявляє директор Інституту
церковно-державних відносин С.Найдьонов, «Рим раніше в особі кардинала
Каспера зрадив греко-католиків України в тому сенсі, що почав домовлятися з
Москвою поза межами тих договорів, які існували з УГКЦ. Бо Москва вимагає
взагалі ліквідувати УГКЦ, що й було озвучено одним із представників УПЦ МП
одеським митрополитом Агафангелом. Пізніше навіть почалися певні юридичні
процеси через Мін’юст, Верховну Раду, аби втілити це в життя на юридичній
основі» (Експрес. - №15).
В одній із своїх публікацій інформатор УПЦ МП Василь Анісімов заявив,
що УГКЦ, як і УПЦ КП, є формуваннями з політичним підтекстом 90-х років
м.ст., що вони перебрали собі храми Церкви Московського Патріархату, які на
основі прийнятих Верховною Радою законів треба у них забрати.
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Згідно з канонічним правом до обрання нового Глави УГКЦ
Адміністратором Церкви буде архієпископ Львівський Ігор (Возьняк). При
цьому за Любомиром Гузаром зберігаються всі його титули та почесті, належні
його санові. В пресі можна читати різні прогнози щодо того, хто соборово може
бути обраний на очільника Церкви. Називають секретаря Синоду єпископів,
куріального єпископа Богдана Дзюраха, владик Ігоря Возьняка і Гліба Лончину
(з Великобританії).
Зрозуміло, що для Церкви більш ефективним мав би бути владика, який
жив і діяв в Україні, добре не тільки знає українські реалії, а й з користю для
діяльності Церкви орієнтується в них. Цей владика мав би бути належно
богословсько освіченим і водночас діяльно активним. Зрозуміло, що на фоні
духовного і морального авторитету Любомира Гузара новому Предстоятелю
Церкви прийдеться не легко ввійти в свої керівні функції. До того ж,
спрацьовуватиме попервах ще й психологічний ефект: вчора я був рівним всім
владикам Церкви, а тепер постаю дещо функціонально вивершеним,
залишаючись фактично тим же. Владика Гузар дипломатично не говорить про
свого наступника і зауважує, що вибір має бути соборів, а не особистністний.
«Одним із критеріїв для вибору мого наступника є його молодший вік. Мої
однолітки - це пенсіонери. Передавати уряд комусь із моїх однолітків було б
несерйозно. Структура нашої Церкви є синодальною. Тому не йдеться про якусь
особу, обдаровану надзвичайними талантами. Треба шукати провідника цієї
спільноти, хто найкраще зможе скріпити, підтримати, попровадити і продовжити
ті надбання, які зроблено дотепер». І далі: «Я відходжу. Далі не обійматиму
жодних посад. Бо який сенс? Я ж пенсійного віку. Робитиму лише те, що ще
можна робити. Буду молитися за церкву, переосмислювати минуле, слідкувати
за тим, щоб нічого з минулого нашої церкви не затратилося. ... Багато пишуть
спогади, я поки що не маю особливих амбіцій це робити».
Оцінюючи можливу ситуацію, за якої прийдеться діяти новому главі
УГКЦ, заст. глави парламентського комітету з питань культури і духовності
Ярослав Кендзьор зауважив: «Хто б не очолив УГКЦ, взаємини з владою будуть
непрості. Адже нинішнє керівництво України тісно пов’язане з Московським
патріархатом, він став уже «державною релігією» для команди ЯнуковичаАзарова. Тому новому Главі УГКЦ доведеться боротися із натиском недругів.
Яку він тактику при цьому обере - відкритого протистояння чи виваженого
захисту своїх інтересів, побачимо» (Там само).
1.13 ГЛАВА УГКЦ СВЯТОСЛАВ ШЕВЧУК –
ЛЮДИНА ОЧІКУВАНОЇ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ВДАЧІ
Собор єпископів Української Греко-Католицької Церкви на своєму
березневому 2011 року засіданні в Брюховичах під Львовом обрав її главою
наймолодшого із своїх владик Святослава Шевчука. Йому у травні цього ж року
виповниться лише 41. В прогнозах експертів цей єпископ навіть не значився
серед претендентів на з’явлену вакантну посаду глави УГКЦ після добровільного
полишення її Любомиром Гузаром. Говорили про владик Богдана Дзюраха,
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Йосифа Міляна, Ігоря Возьняка, Івана Мартиняка, Гліба Лончину, отця Бориса
Гудзяка, декого іншого. Газети при цьому перелічували позитиви і негативи
кожного із можливих претендентів. Так, визнаючи високу теологічну освіченість
секретаря Синоду єпископів УГКЦ Богдана Дзюраха, водночас наголошували,
що своєю безкомпромісністю вольового керівника він придбав собі багато
«неприхильників». Хоч прокуратор Верховного архієпископа в Римі Гліб
Лончина й відзначається стратегічним баченням проблем і перспектив Церкви,
але він добре не орієнтується саме в питаннях церковно-релігійного життя
України, оскільки діяльність його протікала в закордонні. Проти митрополита
Перемисько-Варшавського Івана Мартиняка спрацював скоріше його поважний
вік. Ректор Українського католицького університету Борис Гудзяк хоч і нажив
собі славу своєю високою освіченістю, ліберальними поглядами і водночас
непохитними моральними принципами, але мінусом у обранні його постала
наявне у нього певне, дещо горделиве дистанціювання щодо кліру і навіть, як
пишуть газети, якась зарозумілість. Ходять слухи-інформація (бо ж робота
Собору була строго утаємничена), що главою УГКЦ нібито двома третинами
голосів навіть було обрано церковного діяча ще так званого «катакомбного
періоду» Львівського архієпископа Ігоря Возьняка. Проте владика сам
відмовився від можливої вищої посади в Церкві, знайшовши для цього нібито
якісь надто вагомі аргументи, може й непритаманну йому високу
комунікабельність, вузький освітній ценз тощо. А між тим на Синоді водночас
скоріше йшов пошук і якоїсь компромісної фігури між місцевими владиками і
владиками діаспори. Відтак нібито Святослав Шевчук і постав нею. Тут
наявними є висока освіченість, простота, комунікативність, досвід
організаційної роботи, знання ситуацій релігійного життя і в Україні, і в діаспорі.
Рішення Синоду Єпископів було для самого молодого владики
неочікуваним. Сам він навіть називає ряд аргументів, які, здавалося б, не давали
підстав йому для такого шляху подальшого розвитку і церковної історії взагалі,
і його пастирського служіння зокрема. «Чесно Вам скажу, - визнає владика, - що
для мене це стало несподіванкою з багатьох причин. По-перше, через те, що я ще
досить молодий за віком і зазвичай в такому молодому віці єпископів не
призначають. По-друге, я не так давно отримав призначення на душпастирську
роботу в Аргентині, а за весь період історії нашої Церкви… жодний кандидат з
України не призначався на єпископське служіння за кордоном. А по-третє, я
лише два роки тому був номінований ректором Львівської Духовної семінарії. І
логіка підказує, що… мабуть на такий короткий термін для такої інституції
новий ректор не призначувався б».
Але, попри все, обранець Собору єпископів УГКЦ одержав затвердження
з боку глави Римо-Католицької Церкви Бенедикта ХVІ, хоч Артикулами
Берестейської унії таке затвердження, власне, не передбачене, цебто не має бути
обов’язковим. Папу потрібно лише інформувати про вибір владик. Але у
Ватикані вже давно чомусь забули про наявність цих Артикулів. Вітаючи опісля
вже в Римі Предстоятеля УГКЦ із покликанням до служіння та проводу знатної
Церкви, частини того народу, який понад тисячу років отримав хрещення в
Києві, Папа зокрема сказав: «Запевнюю мою постійну молитву, щоб Пресвята
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Тройця уділяла повноту дарів, зберігаючи в мирі та злагоді любий український
народ». Водночас, звертаючись до новоінтронізованого владики УГКЦ,
Понтифік наголосив на своїй впевненості, що «Ви, просвітлені діяннями Святого
духа, очолюватимете свою Церкву, провадячи її у вірі в Ісуса Христа згідно з
власною традицією та духовністю».
При спілкуваннях із владиками в день урочистостей з інтронізації
відчутно було, що не всі архієреї УГК Церкви сприйняли з розумінням обрання
40-літнього Святослава Шевчука: як же це так – молодий і «зелений», а вже нами
«зсивілими« чи досвідченими керувати буде! Але тут на користь молодого
єпископа спрацював аргумент, що до керівництва Церквою митрополит Андрей
Шептицький прийшов ще раніше - у свої 35 років. Дехто назвав обрання
Святослава Шевчука Предстоятелем Церкви «своєрідною енергетичною
ін’єкцією для УГКЦ». Певне на користь молодого єпископа працював і авторитет
Любомира Гузара. Кардинал добре знав Святослава Шевчука, бо ж отець-доктор
три роки (2002-2005) був його особистим секретарем і начальником канцелярії
Церкви. Потім Святослава Шевчука було командировано до Аргентини, де він,
вже ставши єпископом, очолював єпархію Буенес-Айреса. Це відрядження було
для нього не зовсім випадковим, бо ж на початку 1990-х років отець, добре
володіючи іспанською мовою, вивчав богослов’я саме в столиці цієї країни у
Центрі філософсько-богословських студій «Дон Боско».
Після закінчення в 1994 році Львівської духовної семінарії, отець
Святослав протягом 1994-1999 років навчався в Папському університеті св. Томи
Аквінського Angelicum в Римі, де здобув докторат з відзнакою Summa cum laude
в галузі богословської антропології та основ морального богослов’я візантійської
богословської традиції.
У 1999-2000 роках він - префект, в 2000-2006 роках - віце-ректор
Львівської семінарії Святого Духа, а з червня 2007 року до січня 2009 року – вже
її ректор. З 2001 року отець Святослав Шевчук був водночас і віце-деканом
богословського факультету Львівської богословської академії (нині –
Українського Католицького Університету). До 2001 року йому прийшлося ще й
духовно опікуватися українськими заробітчанами в Греції.
Як бачимо, на порівняно молодого єпископа життєва доля покладала
велику низку відповідальних функцій в Церкві українських греко-католиків.
Цьому сприяла не тільки його висока освіченість, а й знання ним низки мов –
англійської, французької, італійської, іспанської, грецької, латинської,
церковнослов’янської, польської, російської і, зрозуміло, рідної – української.
Оскільки УГКЦ є Церквою Східного обряду, то чин інтронізації єпископа
Святослава на посаду Предстоятеля Церкви істотно відрізнявся від того, як це
відбувається за латинським обрядом. Урочистості з нагоди введення владики на
престол глави Церкви відбулися в Києві, а не у Львові, який тривалий час
поставав центром УГКЦ і на що сподівалися галичани, бо ж із-за забаганок
Ватикану Церква тривалий час поставала своєрідним західноукраїнським
загінком. Відтак прийнятий Синодом київський варіант місця висвяти свого
Предстоятеля – мудре вирішення питання! Адже Греко-Католицька Церква
поставала в кінці шістнадцятого століття саме на київських теренах. Як це нині
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здається не дивним, Львівщина і Перемишлянщина сприйняли з’єдинення, як
тоді це називалося, лише десь через сотню років. Відтак вперше за чотириста
років греко-католики інтронізували главу своєї Церкви саме там, звідки конфесія
починала свій своєрідний вже понад чотирьохсотлітній біг в християнській
історії. Саме такою територіальною висвятою на посаду глави УГКЦ владики
Святослава було наголошено: київське коріння – це те питоменне, що має
відродити і засвідчити ця Церква. Тому й перенесення її офісу зі Львова до Києва
цілком виправдане, як би не злився за це на УГКЦ, а водночас і на Ватикан,
московський Патріарх Кирило і його російська та малоросійська братія в Україні.
Церква своїм осідом не прийшла на береги Дніпра, а повернулася туди, де вона
постала.
На церемонію висвяти Предстоятеля УГЦК приїхало біля 40 владик
Церкви з матірної її землі та діаспори, біля пятисот священиків. Були присутні
представники всіх трьох Православних Церков – УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ в статусі єпископів, хоч було запрошено їх глав. Лише Київський Патріархат був
представлений його Предстоятелем Патріархом Філаретом, який, правда, прибув
на урочистість з деяким запізненням. Реагуючи на присутність на висвяті
православних владик, Святослав Шевчук наголосив: «Приємно, що у перший
день мого служіння я міг обняти єпископів трьох православних церков, сказавши
їм з відкритим серцем: «Христос посеред нас!». І кожний з них відповів: «Є і
буде!». Це –добрий знак. Сподіваюся, що наші взаємини розвиватимуться на
благо українського народу і нашої держави». Оцінюючи нового главу
українських греко-католиків, Патріарх Філарет у своєму привітанні на
офіційному прийомі висловив сподівання, що відносини між УПЦ КП та УГКЦ
будуть такими ж конструктивними і приязними, якими були вони за
Блаженнішого Любомира Гузара. «Адже ми повинні показувати приклад
єднання, хоч і належимо до різних Церков – Україна ж то у нас одна»!» наголосив Патріарх Філарет.
Далеким від кирилівської ідеї «русского мира» було порозуміння на
урочистості і між УПЦ МП та УГКЦ. Вдоволено сприйняв Предстоятель УГКЦ
вітання митрополита Володимира (Сабодана), зокрема його слова-сподівання,
що «між УПЦ та УГКЦ за часи вашого керівництва будуть вибудовуватися добрі
й конструктивні відносини, відійде в минуле складний період у наших
відносинах, і ми разом протистоятимемо проявам агресивного секуляризму в
нашій країні», що повноцінному розвитку українського суспільства
сприятимемо сумісне «виховання наступних поколінь наших співвітчизників на
основі євангельських цінностей». Своє письмове вітання новообраному главі
УГКЦ владика Володимир завершив словами: «Вірю, що спільними зусиллями
ми, згідно зі словами Кобзаря, «знову іменем Христовим возобновим наш тихий
рай».
Надто представницькою на урочистому заході була Римо-Католицька
Церква. Окрім колишнього нунція Апостольської Столиці в Україні
архієпископа Івана Юрковича, який зачитав вітання папи Бенедикта ХVІ, були
присутніми ще від Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Санді, глава
римо-католиків України митрополит Мечислав Мокшицький і всі єпископи з
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дієцезій РКЦ України. Надто представницькими були також делегації грекокатоликів із різних країн – Словаччини, Румунії, Сербії, Білорусі та ін.
Главу УГКЦ букетом білих троян вітала лідер опозиції Юлія Тимошенко.
З політичних діячів були присутні ще Ганна Герман, яка передала зачитане під
час фуршету вітання від В.Януковича, А. Яценюк, В. Наливайченко, В. Ющенко
з дружиною, низка депутатів Верховної Ради, а також представники посольств,
зокрема посол США Джон Тефт, Франції – Жак Фор, Аргентини – Ліла Ролан
Васкес де Муан. Знаменно, що був запрошений і знехтуваний В.Януковичем при
визначенні лауреатів Шевченківської премії автор нашумілого українопатріотичного роману про Холодний Яр «Залишинець» Василь Шкляр.
Українських релігієзнавців на урочистості представляли президент Української
Асоціації релігієзнавців професор А.Колодний і віце –президент УАР професор
Л.Филипович.
Народився майбутній глава однієї з найбільших християнських спільнот
України в звичайній (батько – керівник майстерні з ремонту телевізорів, мати –
вчителька музики), надто набожній галичанській родині в місті Стрию на
Львівщині. «Коли почула про призначення, мало не стрибала з радості, - каже
колишня вчителька Святослава Анна Ясінь. – Ніколи не могла подумати, що
дитина з простої сім’ї і без нічиєї допомоги може здобути таку посаду. То просто
чудова була дитина. Не мав улюбленого предмета: його цікавило все».
Святослав відвідував богослужіння УГКЦ ще в роки, коли вона
знаходилася в забороні. Богослужіння такі часто проводилися навіть на дому у
Шевчуків. Уже тоді Святослав познайомився із деякими священиками Церкви. З
13 років відвідує заняття «мобільної» духовної семінарії. Вирішальний вплив на
священиче покликання юного Святослава виявив її ректор о. Михайло Косило:
«Завдяки його харизматичному (в доброму смислі цього слова) впливові я
рішився на цю дорогу, і саме в неодруженому стані, бо в тому часі послужити
Церкві потрібно до кінця. Це означало зректися своїх приватних планів на
майбутнє і взяти на свої плечі це Христове ярмо переслідуваної Церкви та їй
послугувати«. Водночас Святослав вчився в Бориславському медучилищі, по
закінченні якого працював фельдшером в Стрию. Ще в юначому віці він вирішив
не одружуватися, бо ж «бути одруженим священиком в Церкві, яка
переслідується, не просто». На початку 90-х років м. ст. Святослав вже в
Львівській духовній семінарії. Як згадує його стрийський товариш Мирон
Гринчишин, «він завжди був не такий, як всі інші… Поміркований і
дипломатичний, духовний і мудрий не по роках. Йому не було рівних за
знаннями. Має феноменальну пам’ять: може прочитати книгу і тут же переказати
її ледь не всю на пам’ять». 26 червня 1994 року Святослав Шевчук отримав
священиче свячення від кардинала Мирослава Івана Любачівського.
Архієрейська хіротонія його відбулася 7 квітня 2009 року у Соборі св. Юра у
Львові. Тоді владика був наймолодшим серед католицьких єпископів у світі.
Одержавши єпископську хіротонію, молодий владика поставив перед
собою завдання - у своєму служінні «відкрити цілком нову сторінку своєї
особистої історії». Для нього вона мала базуватися на: 1. навчанні – донесенні
людям Божого слова (і не лише теоретично, а й передусім через власний приклад
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життя); 2. служінні – принесенні себе в жертву за народ; 3. керівництві – «мудре
управительство».
Проте своєрідним університетом життя для молодого Святослава
Шевчука постала його праця поруч із досвідченим і життєво мудрим Патріархом
Любомиром Гузарем. Виступаючи 29 березня на прес-конференції в УНІАН,
владика Святослав сказав: «Я фактично стояв поруч Блаженнішого Любомира,
коли ми закладали ті зміни, які ви сьогодні бачите. Зокрема до відкритості перед
мас-медійним простором… Я називаю себе духовним сином і послідовником
Блаженнішого Любомира. Тож вважаю за честь продовжувати все, що він
започаткував, заклав фундамент чи почав будувати. З іншого боку, у 2006 році
Синод єпископів ухвалив програму нашої діяльності на наступні десятиліття, яка
сформульована у лаконічній фразі – «Святість об’єднаного Божого люду». На
практиці це означає: по-перше, вести людей до святості, а по-друге, дбати про
єдність УГКЦ, поширеної по всьому світові. Говорячи про єдність, також маю на
увазі нашу відкритість до інших Церков Київської традиції».
Пояснюючи свій відхід від керівництва, Патріарх Любомир Гузар
наголосив: «Наша Церква дійшла до важливого етапу свого розвитку, коли ми
починаємо думати про наше майбутнє, про життя в наступних десятиліттях… На
мою думку, було б цілком неправильно в будь-який спосіб пригальмовувати чи
зупиняти цей поступ. Сьогодні треба передати провід наступним поколінням.
Відчуваю, що для мене настав час цілком свідомо і спокійно, без будь-якого
зовнішнього тиску відступити і передати кермо Церкви в інші руки, в руки
наступних провідників… Треба обрати того, хто найкраще зможе зміцнити,
підтримати і розвивати ті надбання, які ми маємо сьогодні. Отже, тут йдеться не
про одну прикмету, а про бачення особи». Це було сказано до засідання Синоду,
а відтак безвідносно до особи Святослава Шевчука. Але потім (вже після обрання
останнього) стало відчутним, що мав на оці кардинал.
Зрозуміло, що не легку спадщину залишив «своїй людині» дещо м’якший
у відносинах і спілкуванні Любомир Гузар. Може, відчуваючи те, що ця м’якість
працює не на користь Церкви, він і зрікся посади її глави на користь молодшого
й оперативнішого, про що він сам неодноразово заявляв, мотивуючи віком
прохання про свою відставку. Саме тому всі сподіваються, що новий глава УГКЦ
продовжить політику свого знаменитого попередника у різних започаткованих
ним ділянках духовної і церковної діяльності. Важливою серед її сфер постає
насамперед посилення східної ідентичності УГКЦ, набуття нею більшої
незалежності від Риму через одержання Церквою статусу Патріархату, про що
останнім часом взагалі чомусь майже забули. Життя засвідчує, що у вирішенні
питання Патріархату Церкви, ініційованого ще митрополитом Йосифом Сліпим,
потрібно буде діяти більш настирливо і навіть агресивно, бо ж Ватикан,
зважаючи на спротив Московського Патріархату і застереження деяких владик і
богословів з діаспори, вже півстоліття нехтує волею українських грекокатоликів. Тут владиці Святославу варто продовжити не гузарівський принцип:
«Почекаємо!», а згадати гнівно сказані «в’язнем Ватикану» (а не тільки
ГУЛАГів) Йосифом Сліпим Папі слова: «Ми не для того стали католиками, щоб
перестати бути українцями!». Коли один журналіст запитав у владики
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Святослава, чи буде він називати себе Патріархом, він дипломатично відповів:
«Я будуватиму Патріархат. Патріархат ніколи не спускається згори, він завжди
виростає знизу. Ми повинні навчитися бути собою. Ми завжди беремо приклад з
когось, захоплюємося чимось, але не вповні розуміємо самих себе».
Ці заяви владики Святослава вже свідчать про те, що його діяльність не
буде сліпим продовженням мирної політики кардинала Гузара. Перші смілі
оцінки різних аспектів діяльності Церкви і їх перспектив дають підставу для
висновку про значну самостійність у мисленні і діянні нового глави українських
греко-католиків. Відповідаючи на питання журналістів у своєму рідному Стрию
26 березня ще до офіційної інтронізації, владика сказав: «Моє служіння має бути
мудрим і жертовним. З великою увагою до людей. Бо Церква покликана привести
особу до Бога і відкрити їй життя вічне». Реагуючи на подію інтронізації ректор
Університету «Києво-Могилянська Академія» Сергій Кміт –до речі, грекокатолик за віросповіданням – зауважив: «Я дуже особистісно переживаю історію
УГКЦ. Нинішня подія дуже оптимістична. Переваги цієї Церкви – молодість і
освіта».
Але якщо перші слова владики давали підставу гадати, що він
актуалізуватиме перед Святим Престолом в Римі питання статусу Патріархату,
то після відвідин ним Ватикану стало зрозуміло що в розмові з Папою питання
це навіть не порушувалося і, як після Риму заявляє владика Святослав, «з нашого
боку надмірної настирливості з приводу надання статусу патріархату не було і
не буде. Ми будемо працювати». Це «ми будемо працювати» продовжується й
донині, бо ж набуло гузарівського контексту: почекаємо.
Важливою ділянкою роботи нового владики постало утвердження і
просування Греко-Католицької Церкви Україною, чому матиме всіляку
протидію як з боку Церкви Московського Патріархату, так і з боку владних
структур Сходу і Півдня України. Між тим владика Святослав добре усвідомив,
що лише поширення мережі УГКЦ на всі терени України дає підставу
претендувати їй на статус загальнонаціональної Церкви. «Я думаю, що думка,
що ми є Церквою регіональною – вже абсолютно не відповідає дійсності, наголосив він в одній із своїх заяв. – Ми є сьогодні церквою глобальною. Ми
існуємо дуже далеко за межами Галичини. Маємо бути зорієнтованими не лише
на Схід і Захід, а також на Південь і Північ». Предстоятель сприймає керовану
ним Церкву як «вірну спадкоємницю віри апостолів». «Наша Церква, наголошує він, - пішла у ХХ столітті за своїм Спасителем до кінця – аж до
тотальної заглади на своїй рідній землі, і, здавалося б, смерті. Однак ця смерть
сотень тисяч наших мирян, священиків, монахів та монахинь на чолі з нашим
єпископатом, була смертю хресною, а тому й животворящою!».
Владиці приходиться по-новому підходити і до налагодження відносин з
владними структурами, які в регіонах домінування УПЦ МП, де вона негласно
має статус місцево-державної Церкви, з подання владик останньої не
демонструють належну пошану до греко-католиків. На питання про відносини
Церкви з владою Святослав Шевчук був лаконічний: «Коли днями поставили
мені провокативне питання, як я ставлюся до Президента, то я відповів, що, як
громадянин України, маю обов’язок його поважати. Сподіваюся, що він також
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поважатиме й мене». Іншого разу владика зауважив, що буде особисто
намагатися створювати нагоди для спілкування з владою в контексті
сьогоднішнього стану церковно-державної політики. «Часами, коли бракує
спілкування, то, очевидно, дуже легко можна випасти з поля зору тієї чи іншої
політичної особи. А ми мусимо з нашого боку бути завжди готові до такого
спілкування». Зорієнтованість владики Святослава на налагодження діалогу з
владою свідчить про розуміння ним того, що лише при наявності контакту з нею
на різних рівнях відносин можна уникнути низки можливих непорозумінь.
У новому главі Української греко-католицької спільноти Святославові
Шевчуку органічно поєдналися сучасна освіта та високі організаційні якості.
Генеральний вікарій Івано-Франківської єпархії УГКЦ д-р Олег Каськів
відзначає: «Окреслюючи чесноти та харизми Блаженнішого Святослава, хочу
наголосити, що він – визнаний інтелектуал. Водночас він – людина надзвичайно
вихована, тактовна, толерантна, спокійна і дуже працьовита. Постать нашого
Блаженнішого – це дар для нашої Церкви, це Боже благословення». Відносна
молодість, енергія, великі здібності й всебічна освіченість мусять дати (чого
чекають всі послідовники конфесії) потрібний результат для розвитку Церкви.
Ті, хто добре знає владику Святослава, називають його як «чоловіка з позицією»,
сподіваються на його більшу жорсткість, вимогливість, організованість. Згідно
передбачень експертів, він не буде таким м’яким, як його попередник. Один із
греко-католицьких священиків із Львівщини анонімно зізнався, що духовенство
із певною боязню чекає посилення дисципліни в Церкві. «Це не добрий старичок
Гузар, - наголосив він. – Шевчук, незважаючи на добродушне обличчя, надто
строгий і вимогливий як до себе, так і до підлеглих. Семінаристи в часи його
буття префектом (начальником з виховання) і ректором, його побоювалися й
молилися, щоб його забрали на підвищення – так він всіх «строїв», щоранку
виганяв на зарядку і заставляв вчитися». Секретар Синоду єпископів УГКЦ
Богдан Дзюрах наголосив, що Блаженніший Святослав «входить у церковний
потік свідчення, мучеництва, а також авторитету. Звичайно, він здобуде свій
авторитет. Але загалом буде ота сила Церкви, яка дозволила нам пережити всі
переслідування, а нині дає надію, що успішно розвиватиметься і виконуватиме
свою місію… Саме його ім’я пригадуватиме завдання, яке перед собою
поставили – святість об’єднаного народу! Ми будемо Блаженнішого Святослава
підтримувати своїми молитвами і працею».
Всі, хто працював поруч із Святославом Шевчуком, зауважують, що він
ніколи не приймає поспішних рішень, вміє сказати своє тверде «Ні!», але ніколи
не прагне відразу казати оте «Ні!». Ще одна його прикметна риса: може
переконувати людину, навернувши її з часом на свій бік. Говорить легко і
невимушено. Всі ці свої якості, запозичені ним від старших владик і насамперед
від Патріарха Гузара, він вже проявив під час праці на різних ділянках церковної
роботи. «Для мене Блаженніший Любомир, - наголошує владика Святослав, - був
добрим батьком, який то пригортав до свого серця, допускав до найпотаємніших
думок, мрій і бажань, то відпускав на край світу, щоб я, як казав, навчився давати
собі раду… Сьогодні він нагадує біблійного, але українського Ісаака, який
передає первородство. То велика честь – бути його спадкоємцем! Більше того,
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мешкати разом із ним, черпати з його мудрості. Зрештою сама його присутність
заспокоює і вселяє впевненість». На питання газетних кореспондентів владиці,
чи не боїться він взяти на себе ношу керівника такої великої Церкви, Святослав
Шевчук сказав, що «трохи страхаюся. Як мурашка перед горою. Однак, з іншого
боку, відчуваю велику впевненість, тому що Блаженніший Любомир зі мною.
Кажуть, що кожний з нас народжується людиною, але потім все життя ще мусить
ставати нею. Так і тут. У цих днях я народився як Патріарх Церкви, а тепер
мабуть роками буду ставати ним».
Важливою є заява владики про стратегічне партнерство із всіма
православними України. Він добре усвідомлює, що без цього партнерства
неможливий повноцінний розвиток Христової Церкви в Україні. Характерно, що
в нинішньому конфлікті між можновладцями і УПЦ КП Предстоятель грекокатоликів відверто став на захист останньої. «Ми завжди солідаризувалися і
будемо солідаризуватися з основними братами православними Київського
Патріархату», - зауважив він. Приймаючи букет із білих троянд від Патріарха
УПЦ КП Філарета, Святослав Шевчук назвав його «святішим патріархом» (а не
анафемою, до чого вдаються окремі владики УПЦ МП), подякував за присутність
і пообіцяв прийти до нього в гості, «щоб разом служити, а якщо буде в цьому
потреба – і терпіти для розвитку Христової Церкви в Україні».
Владика Святослав воднораз усвідомлює всю складність перспективи
відносин очолюваної ним греко-католицької спільноти із Церквою
Московського Патріархату в такий час, коли Московський владика Кирило
ставить перед Ватиканом завдання ледь не ліквідувати УГКЦ, забрати у неї для
Московської Церкви храмові будівлі та ін. Проте той факт, що на урочистостях
з інтронізації Святослава Шевчука був присутній від УПЦ МП єпископ Іларій
вже говорить про певну зміну ставлення цієї Церкви до наявної в Україні грекокатолицької конфесії. Це вперше офіційний представник УПЦ МП спільно
молився із єпископами інших православних Церков України «на території»
Української Греко-Католицької Церкви.
Характерно, що на ім’я владики Святослава надійшло вітання навіть від
керівника Відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської Православної Церкви
митрополита Іларіона (Алфеєва), в якому вказано, що «Московський Патріархат
готовий до розвитку конструктивної дискусії з Греко-Католицькою Церквою, до
здійснення взаємодії, спрямованої на подолання наявних труднощів». І далі:
«Покращення взаєморозуміння між православними і греко-католиками сприяло
б поступовому розв’язанню гострих і болючих проблем, що склалися за довгі
роки, задля блага і процвітання всього українського народу».
Правда, не всі в УПЦ МП поділяють ці зміни у ставленні московськоправославних керівників до УГКЦ. Православна газета «Мир» (№ 13) із
Дніпропетровської єпархії УПЦ МП висловила своє здивування таким
розгортанням подій, бо ж ще недавно вона чула, що зустріч Папи Римського і
Патріарха Московського зможе відбутися лише після прийняття сумісної
декларації, в якій буде засуджено уніатство, і після повернення Московській
Церкві «захоплених православних храмів уніатами на Західній Україні».
Московсько-православна преса в ці дні переповнена статтями змістовно
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невдоволених тим, що, дивись, УПЦ десь шість років тому рішуче протестувала
проти перенесення кафедри глави українських уніатів до Києва, а сьогодні
дозволяє їм вільно поводити себе на її канонічній території. Газета «Мир«
зазначає, що Київ канонічною територією уніатів в минулому був лише 29 років.
«Згадаймо те, - пише вона, - що лівий берег (де сьогодні збудовано уніатський
собор) у Києва з’явився лише в ХХ столітті, а до того нога уніата на лівий берег
Дніпра жодного разу не ступила. Тепер ступнула. З благословення
православного Митрополита». А ось в Одесі єпарх Московської Церкви
митрополит Агафангел взагалі виступає проти зведення тут храму УГКЦ,
назвавши це «спробою здійснення агресивної експансії уніатства в Одеському
регіоні». І його домагання підтримала проросійська адміністрація приморського
міста.
Проте за будь-яких атак влади і Московського Патріархату на УГКЦ її
завжди виручатиме велика геополітика, тобто Апостольська столиця Ватикан,
що досі має помітний і надто значимий свій вплив у світі. Сам же владика
Святослав все ж сподівається на конструктивний діалог з Церквою
Московського Патріархату та співпрацю з нею у відстоюванні традиційних
християнських цінностей. Наведений вище зміст привітання митрополита
Володимира (Сабодана) засвідчує, що в УПЦ МП є сили, з якими можна
співпрацювати на благо України і християнства.
Попри все Патріарх УГКЦ не відкидає можливості своєї зустрічі із
Патріархом Московським Кирилом. «Дуже хотів би його відвідати і мати з ним
особисту зустріч, - заявляє владика. - Я переконаний, що коли ми маємо змогу
між собою спілкуватися, то в такому відкритому спілкуванні ми можемо зняти
будь-яку напругу. Я до такого спілкування відкритий». Святослав навіть
пропонує тактику відносин християнських Церков на ближню перспективу.
«Думаю, що сьогодні ми маємо не так ятрити чи поглиблювати рани
протистояння, як їх гоїти. Гоїти рани нашої пам’яті можна лише взаємним
прощенням. Тому, коли йдеться про будь-яких наших братів чи сусідів, які нам
нанесли рани чи були нами зранені, то якнайкращий спосіб спілкування – це бути
відкритими у нашому братньому діалозі, відкритими до очищення нашої пам’яті.
Просити прощення і прощати».
Для владики природними і зрозумілими є ті консультації, які
продовжуються між Римським престолом і Московським патріархатом.
Водночас він наголосив – змістовно багато значимо - на тому, що УГКЦ повинна
позиціонувати себе гідно в тих процесах, які при цьому діються. «Найперше ми
завжди хочемо бути учасниками таких процесів, щоб коли, наприклад, мова йде
про нас, ми були не об’єктами, а суб’єктами такого діалогу». Це явний закид
Ватикану, який споконвіку нехтує інтереси українського народу й поза його
спиною гендлює ним. Про це добре і неодноразово писали Тарас Шевченко та
Іван Франко.
Серед греко-католиків часто звучать прагнення до негайного поєднання
Церков Володимирового хрещення. Навіть під час заходу з інтронізації,
побачивши прибулого Предстоятеля УПЦ КП Філарета, дехто із присутніх
голосно говорив про швидке створення єдиної Української Християнської
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Церкви. Владика Святослав на питання про перспективу створення такої Церкви
в одному із своїх інтерв’ю наголосив, що поки що «не йдеться про якусь
об’єднану структуру». Нині важливо «відновити наші робочі зв’язки для
спокійного розв’язання наболілих питань наших відносин, успадкованих
нашими Церквами від нашої історії, слід працювати спільно для нової
євангелізації України».
Одним із завдань нашого часу Патріарх Святослав називає працю для того,
щоб той екуменічний діалог, який є між католиками і православними церквами
міг успішно продовжуватися на теренах України. Владика наголошує на тому,
що історія УГКЦ «була такою, що ми завжди поставали посередниками між
роз’єднаними. Я думаю, що це покликання; роль такого посередника ми можемо
дуже успішно виконувати також і в тій конфесійній ситуації, яка склалася
сьогодні в Україні».
Окрім зовнішніх проблем, владика Святослав на старті свого керівництва
Церквою безумовно зіткнеться і з реальними внутрішніми проблемами УГКЦ.
Насамперед перед ним тут постає інспіроване ззовні питання існування так
званої Української Правовірної ГКЦ – «секти Антоніна Догнала». Чому «ззовні»,
бо ж догналівство є підспудно налагоджений скоріше російськими
спецслужбами варіант розколу донедавна порівняно цільної і монолітної ГрекоКатолицької Церкви. Стало відомо, що в минулому керівник «підгорецьких
ченців» був агентом спецслужб ЧССР. В останні місяці так звана УПГКЦ
настирливо претендує на офіційну реєстрацію її як самостійної грекокатолицької спільноти України. Вона проголосила себе навіть Патріархатом.
Немає впевненості в тому, що українська влада на догоду Москві і її Патріарху
Кирилу, замість того, щоб вислати чужоземців-догналівців з країни, не
зареєструє їх спільноту (як це вона вже зробила з Духовним Центром мусульман
Криму), що, зрозуміло, з новою силою загострить розкол в греко-католицизмі
України. Бо ж, як це не дивно, низка василіянських монастирів чомусь стали
активними прихильниками догналівських розкольників. Водночас в країні діють
ще й такі інші течії греко-католицизму, як лефевристи-ковпаківці і покутники.
Виступаючи із заключним словом на церемонії своєї інтронізації,
Патріарх Святослав сказав, що «сьогодні ми переживаємо весну нашої Церкви,
яка у своєму воскресінні починає молодіти Духом Святим та усміхатися до світу
світлом Христового Євангелія… Святість об’єднаного Божого люду є і буде
стратегією розвитку нашої Церкви. Вона живе і діє як єдине тіло у цілому світі,
як Церква вселенського масштабу, вона є і буде душею українського народу, щоб
його освячувати, відкривати його серце до свого брата і сусіда, щоби зберегти
наш люд як люд Божий і вести його до спасіння та життя вічного».
Відповідаючи на питання журналістів про те, як протистояти розбудові
обстоюваного Московським Патріархатом «русского мира» в Україні,
Верховний архієпископ УГКЦ лаконічно і чітко відповів: «Дуже легко –
розбудовувати Український світ». Цим було висловлене несприйняття молодим
главою українських греко-католиків кирилівського росієколонізаторського
задуму повернути Україну в якусь «святую Русь» шляхом входження до неї
України, Росії і Білорусі, висловлене бажання новообраного Патріарха
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розбудовувати Греко-Католицьку Церкву саме як українську християнську
спільноту. Створена на останньому Синоді Церкви спеціальна робоча група нині
працює над документом нової стратегії УГКЦ на 10 років. Окреслюючи план
найближчої перспективи, Патріарх Святослав наголосив, що до нього входять:
євангелізаційна діяльність, тобто проповідування Слова Божого, освіта
духовенства, опіка молоддю і насамкінець – інкультурація. Розкриваючи своє
бачення євангелізації, Блаженніший мету душпастирства визначив так:
«Найперша мета Церкви – це донести благовіст Євангелія до кожної людини, до
якої нас наш Господь Бог посилає, в такий спосіб, щоб та людина могла це
Євангеліє зрозуміти, його сприйняти і ним жити«. Інкультурація благовісті
Євангельської, на думку владики, має відбуватися не тільки в тих культурах, в
яких сьогодні Церква живе як поза межами України, так і в нашій країні. «Тому
що ми бачимо, - наголошує він, - як надзвичайно швидко відбуваються різні
культурні зміни. Люди по-іншому починають мислити. Змінюється спосіб життя.
І це є нормально, і це є природно, тому що і народ, і держава, і світ розвиваються.
Але ми мусимо весь час шукати той найкращий спосіб, найкращі слова,
найкращий вид нашого служіння для того, щоб цей благовіст Євангельський, це
слово життя вічного до кожного українця ми сьогодні змогли донести». І це не
так вже й просто. Владика Святослав розповідає: «Потрапивши в
латиноамериканську культуру, запитував себе: що то – бути східним
християнином в Південній Америці? Відчувши з боку аргентинців надзвичайну
цікавість до візантійської традиції, почав поміж них проповідувати іспанською
мовою, часто перекладаючи притаманні нам церковнослов’янські чи грецькі
поняття та сталі вирази. Тоді подумав, що то – ще одна наша місія. До речі, не
тільки за кордоном, а й в Україні, де часто сучасні люди не розуміють багатьох
«закостенілих» слів, які вживають духовнослужителі… Знаєте, один молодик в
Аргентині на це мені цікаво сказав: «Владико, якщо церква – музей, де добре
зберігаються культурні експонати минулого, туди можна прийти раз на рік, як і
в кожен інший музей. Але жити в музеї, то вже вибачте!». Багатозначиме
зауваження! Саме тому, наголошує Першоієрарх УГКЦ, «ми прагнемо, щоб
наша Церква була живою!», а відтак не музеєм застарілих форм. На думку глави
УГКЦ, надзвичайно важливою для Церкви є і її богословська традиція.
«Богослов’я, - зауважує він, - формується відповідно до тих доктринальних
викликів, у яких живе Церква. Тому ми мусимо сьогодні будувати свою
богословську ідентичність, розвивати своє богослов’я в усіх галузях, які б писали
книги, проводили серйозні історичні і богословські канонічні дослідження».
Нині Греко-Католицька Церква України переживає стрімку зміну
поколінь, каналізовану самим обранням молодого Святослава її главою. Можна
сподіватися, що новий глава Церкви зміцнить свою вертикаль і в кадровій
політиці, зробить ставку на молодь. У своїй проповіді з нагоди введення на
престол владика, зокрема, сказав: «Сьогодні у цей урочистий день
усвідомлюємо, що ми є оновленою й омолодженою Церквою! Тому особливо
хочу звернутися до нашого здебільшого ще молодого духовенства, монашества
та й до всієї української молоді. Сьогодні Христос покликає до відповідальності
за його Церкву нас, молодих! Переймімося нею…».
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В той час, коли українська спільнота очікує від молодого Предстоятеля
значимих зрушень в століттями затрадиціоналізованому конфесійному житті
Церкви українських греко-католиків як Церкви Східного обряду, львівські
експерти наголошують на тому, що якісь кардинальні зміни в житті УГКЦ,
зважаючи на її монолітну структуру з чіткими, в конфесійному плані,
орієнтирами, не відбудуться Владика Святослав буде просто змушений
проводити традиційну політику «середнього шляху», тобто пошуку і дальшого
просування шляхом віднайдення такої ідентичності, такої лінії поведінки, яка б
могла консолідувати церкву. Кардинальні зміни у зв’язку з обранням нового
глави УГКЦ не відбудуться ще й тому, що в цій Церкві, як зазначає директор
РІСУ Тарас Антошевський, велику роль відіграє Синод єпископів, який вже
випрацював стратегію розвитку Церкви, стратегію, до прийняття якої
прилучався владика Святослав як член Синоду. Секретар Синоду єпископів
Богдан Дзюрах наголошує: «Ми тішимося, що маємо такого главу Церкви –
динамічного, молодого. Це засвідчує, що наша Церква динамічно розвивається.
Вибір єпископів показав, що Синод йому дуже довіряє і буде його
підтримувати».
Важливою тут має бути підтримка владики Святослава при реалізації його
задуму з адміністративної реформи. «Якраз на час моєї співпраці з Блаженнішим
Любомиром я отримав від нього завдання вибудувати виконавчу вертикаль
церковної структури, це що ми називаємо курією, - згадує Патріарх. – Тому що
якщо ми, владики, на Синоді будемо приймати чудові рішення, а у нас не буде
ефективної виконавчої вертикалі, яка допоможе ті рішення втілити в життя, то
це лишиться на рівні декларації побожних добрих намірів, але буде далеке від
реального життя наших вірних, наших парохій і наших громад у цілому світі.
Отож ця курія якраз сьогодні вже є у Києві, вона розбудовується і такий центр
адміністрації має бути дуже ефективним. Тому ми тепер вивчаємо досвід
сучасного менеджменту, в який спосіб бути найбільш ефективними, але
водночас найдешевшими. … Очевидно, що адміністрація має послужити
душпастирській місії».
У ближніх намірах новообраного глави УГКЦ відвідання всіх єпархій та
екзархатів Церкви в Україні. «Напросився вже в гості до патріарха Філарета, говорить Святослав Шевчук. - Постукаю і до інших. Нікому не буду
нав’язуватися, але всім протягатиму руку. Саме таке особистісне спілкування
допоможе зруйнувати упередження та стереотипи».
Візит Предстоятеля УГКЦ до Ватикану вже відбувся. Під час свого
першого візиту до Риму у своєму новому статусі Святослав Шевчук відслужив у
співслужінні з єпископами-членами Синоду УГКЦ і більш як 50 священиками
Архієрейську літургію в соборі Святої Софії. В заході взяли участь Префект
Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо Сандрі, колишній Папський
нунцій в Україні, а нині Секретар Папських Синодів архієпископ Микола
Етерович, інші поважні гости, представники монаших згромаджень, ректори та
студенти Папських колегій, миряни з Риму та інших міст Італії. Главу УГКЦ
вітав отець-ректор Іван Музичка. Коментуючи візит Патріарха до Риму,
ієромонах Юстин Бойко зазначив: «Українське середовище в Італії, зокрема в
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Римі, отримало новий імпульс ентузіазму віри. Панувало відчуття єдності. Всі
присутні відчули себе одним цілим. А це є знаком того, що духовні цінності є і
залишаються спільним фундаментом, на якому український народ може
будувати своє майбутнє. І це не може не тішити».
Українські релігієзнавці давно творчо співпрацюють як з керівництвом
Церкви українських греко-католиків, так і з її окремими підрозділами, зокрема
Українським Католицьким Університетом й інформаційними службами УГКЦ.
Послуговуємося взаємно книжковими і медійними видруками, участю в
конференціях, консультаціями при підготовці різних експертних матеріалів
тощо. Будемо сподіватися, що та наша співпраця, яка мала місце в роки
керівництва Церквою Блаженнійшого Любомира Гузара, продовжиться і за
керівництва нею Патріархом Святославом Шевчуком.

* * *

*

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Стаття ця написана в рік сходження владики Святослава на посаду
глави Української Греко-Католицької Церкви. Зрозуміло, що за роки його
Предстоятельства в Церкві під його орудою відбулися значимі зміни. Ми не
станемо тут про них говорити. Читач сам зможе пересвідчитися в тому,
наскільки наші прогнози щодо діянь владики сповнилися, в чому він виявився не
таким, яким ми його очікували бачити.
Насамперед ми сподівалися, що в основу своєї діяльності Предстоятелем
УГКЦ будуть поставлені Заповіти Йосифа Сліпого, що не було характерним
для його попередників.. Але в реалізації задуму митрополита Йосифа про
Патріархат і деяких інших його задумів владика йде сліпо за волею
Ватиканської курії, яка у свій спосіб – як нині, так і в минулому - підслуговується
Московському Патріархату і послуговується сліпою послушністю собі владик
УГКЦ, які не діють за духом Собору Берестя – Артикулами Берестейської унії,
зразком діяння Шептицького-Сліпого. Згадаймо, як Рутський і Шептицький
прагнули через поєднання із православними вирішити долю Українського
Патріархату При згоді на об’єднаний Патріархат митрополит Андрей
Шептицький ладний був статус Патріарха навіть передати православному
владиці.
Чи здатний на таке Святослав Шевчук??? Ні. Він надто вдячний
Ватикану за вибір саме його Предстоятелем УГКЦ. Були ж досвідченіші й
освіченіші… Знаємо, з яким прихованим невдоволенням живе й понині дехто із
владик, які вважали, що черга після добровільної відмови Мирослава Гузара від
керівництва Церквою за ними.
Але Папа обрав не досвідченішого, а скоріше не самостійного, на
перспективу вдячного, а відтак – відданого. Ватикану досить було Йосифа
Сліпого! А Сліпий вже в його зрілі роки, знаходячись у становищі «в’язня
Ватикану« (визнання вірян-греко-католиків діаспори) визнавав гідність ним
керованої Церкви на одержання статусу Патріархату, заявив про це на
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Другому Ватиканському соборі, одержав його оплескові схвалення і не грався
(навіть не згадував) якоюсь пустушкою типу «патріаршої курії», що маємо нині.
Нехтування Заповітом Йосифа Сліпого про Патріархат – то прислужництво
неукраїнсько зорієнтованій Римській курії на догоду Московському
Патріархату, то нехтування відомими оцінками Ватикану
Апостола
українського духу Тараса Шевченка. Мене і моїх колег з наукового фаху
вразило/обурило
підслуговування керівництва УГК Церкви перед папою
Франциском і його вірною слугою в Україні Гуджеротті, водночас сліпота до
їх неукраїнства, виявленої у сприйнятті й оцінках ними фашистської агресії
Путіна. На відміну від вірян своєї Церкви її керівництво в оцінках нинішньої
ситуації в дечому стало на позиції УПЦ Московського Патріархату. Тут
скоріше спрацював заклик кардинала Гузара «Забудьмо!», ніж слушний для
наслідування заклик глави Київського Філарета сприймати Московію і її Церкву
як вікових ворогів українства.
Хотілося, щоб молодий Предстоятель відчув в роки свого керівництва
Церквою думання саме молоді. Знову зверну увагу на репліку молодого вірянина
з Аргентини на зауваження владики Святослава щодо
щотижневого
невідвідування храмів: «В етнографічний музей можна сходити раз-двічі на рік,
а щотижня – немає сенсу». Владика був здивований нашою з дружиною
недавньою майже п’ятигодинною присутністю на нічній Різдв’яній Літургії в
київському кафедральному храмі УГКЦ. Вірян на всенічній було не так багато.
Та й то зрозуміло. Бо ж скажу, що греко-католицька Церква на Сході України
має значною мірою вигляд діаспорної. Її віряни тут – це переважно прибульці із
Галичини чи Закарпаття. Східняків серед вірян цієї Церкви тут мало і на
перспективу на більшість і розраховувати не слід. Церква прагне для свого
зростання тут не акцентувати увагу на Берестейському соборі 1596 року й
вести свою історію від Володимирового хрещення. Але тут їй тоді треба
забирати вірян у православних Церков.Це призведе до міжконфесійного
протистояння.
Тепер про моє моє враження від Різдв’яної літургії в контексті роздумів
того ж аргентинського юнака: на одну й ту ж виставу можна ходити раз-двічі
на рік, а щотижня…Чому мають успіх у своєму поширенні протестанти, а ще
більше - харизмати, та тому що в них під час богослужінь відсутній поділ
присутніх, образно скажу, на артистів і глядачів. Протягом всієї п’ятигодинної
Літургії наша участь в ній виявлялася в стоянні-сидінні й інколи деяких
підспівках. Гадаю, що пора вже міняти літургійні сценарії, впроваджені в
минулому Тисячолітті Отцями Церкви. До того ж, не треба текстами співаних
молитв
принижувати вірянина постійними
наголошеннями на його
гріховності. Той, хто прийшов у храм, впевнений я в цьому, веде у масі своїй
праведне життя. Бувають і гріховні вчиники, але ж вони не домінують. То ж
возвеличте людину, а не принижуйте її гріхом, за який винуватцем є насамперед
той же Бог. Бо ж без його волі (за Біблією) ніщо не робиться. Не перетворюйте
людину у старця-попрошайку: подай-помилуй-прости… Разом зі в всіма ми ці
прохання повторяли десятки разів протягом п’яти годин. Я не чув, щоб ми
дякували Богу за те, що, подібно йому, ми є творцями, благодійниками,
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звершителями важливого, що ми один щодо іншого брат і сестра… То ж треба
так творити молитву, щоб людина, вийшовши із храму, відчувала свою
величність і зорієнтованість на благії діяння, а не із сподіванням на добродійну
відплату колись і десь в потойбічі. Тут я навіть дав би дещо крамольну пораду:
сходити до кришнаїтів і відчути з якою радістю вони сприймають народження
Крішни. Всі присутні хором співають мантри, в танці літають з одного крила
храму до іншого. Вони відчувають радість від народження свого Бога, а не
користаються святами для чергового приниження себе гріхом. Тут я сказав би
главі УГКЦ те, що йому сказали студенти в Аргентині: богослужіння не має
нагадувати театральну виставу. На одну й ту ж виставу протягом року не
будеш ходити практично щонеділі. А що робити і як, то певне вже думати нині
треба і молодому Предстоятелю Церкви, поки ще є віряни. Визнаймо, що навіть
у святкові дні з майже чотирьохмільйонної столиці храми відвідує мізерний
відсоток киян. Мізерний! А Палац спорту наповнює щомісяця всю свою величезну
залу на богослужіння одного із лідерів харизматів Володимира Мунтяна. Це –
не докір, а привід для роздумів.
Привід для такої впевненості мені дають недавно виголошені словасподівання самого Святослава Шевчука: «Богу дякувати, що сьогодні наша
Церква знаходиться в епіцентрі подій! І не лише наша – всі – і православні, і
протестантські. Люди шукають церковну присутність, про неї просять. Якщо
десь немає видимого знаку присутності - люди починають запитувати: чому
Церква мовчить? … Я цілком свідомий того, що якщо ми сьогодні не зможемо
адекватно у ті відчинені двері увійти, то завтра ми спостерігатимемо зовсім
протилежне. Ці двері можуть закритися».
Зазначу головне: Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України знаходить порозуміння у відносинах із Церквою
українських греко-католиків. Ми могли б з нею поміркувати і над проблемами
перспектив Української Церкви, і над питанням її унезалежнення від підлеглості
комусь в закордонні (бо й навіть папи, зокрема Франциск, довели, що вони не
святі, а земні люди), і над проблемами християнського екуменізму та
міжконфесійної толерантності, і над іншими, бо ж слушно кажуть – збоку
видніше.
Гадаю, що моє писання не образить Владику Святослава. Воно писалось
від душі й з доброзичливістю. Я вдячний за нещодавно адресовані ним мені слова:
«Від імені духовенства і вірних Української Греко-Католицької Церкви та від
себе особисто сердечно вітаю Вас із ювілеєм, складаючи Вам щиру подяку за
все, що ви робите як науковець, патріот, громадянин і як Людина. Ви не
побоялися відкрито виразити свою позицію під час обох Майданів. Ви не
похитнулися висловити свою правду про релігійне життя в Україні, коли інші
її не бажали чути і помічати. Ви не відклали свою найбільшу зброю – перо, коли
українська наука переживала найважчі кризи. Ми, греко-католики, пам’ятаємо
Ваші численні праці присвячені історії і сучасності нашої Церкви. Вами
підготовлені видання класиків
греко-католицької богословської думки,
монографії і підручники, в яких Ви невтомно розкриваєте сучасникам і
наступникам знання про релігію. Шановний пане професоре, запевнюю Вас у
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наших молитвах. Ваше ім’я стало символом наукової чесності, людяності і
порядності, а Ваш величезний науковий доробок став прикладом для
наслідування прийдешнім поколінням». В Адресі Церкви звучать й інші оцінки і
побажання. Ми їх сприймаємо і як побажання на наступну творчу співпрацю.
Сподіваюся, що ми разом проведемо низку заходів із відзначення в 2021 році 425річчя Берестейського собору, що богослови-науковці Церкви будуть серед
авторів нашої Української Релігієзнавчої Енциклопедії, що ми продовжимо
проект «Мислителі української діаспори» з повернення в Україну класиків
богословської думки, що ми й надалі працюватиме на ідею українського
християнського екуменізму, що ми й надалі будемо прилучати у сферу світської
науки вихідців із Греко-Католицької Церкви.
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Розділ другий. НОВІ РЕЛІГІЇ В ОСОБАХ ЇХ ТВОРЦІВ
2. 1 ЛЕВ СИЛЕНКО – БУДІВНИЧИЙ РУНВіри
РУНВіра - цим буквопоєднанням позначається одна із найбільш
поширених в Україні рідновірських течій, яка з’явилася в українській діаспорі
Америки. Повна назва конфесії – Рідна Українська Національна Віра. Перша
громада її була зареєстрована в Чікаго у 1966 році. Соборний Храм РУНВіри до
останнього знаходиться в містечку Спрінг Глен (США).
Видрукувана в 1969 році основна праця Силенка «Мага Віра» писалася її
автором протягом 20 років.. В ній дається опис в хронологічній послідовності
подій історії Русі-України, від Олега Віщого до 1775 року. Подано також наукову
етимологію багатьох назв України, імен богів Русі-України. Лев Силенко -доктор гоноріс кауза, володар багатьох премій і нагород. Він толерантно
ставиться до інших релігій, іскільки вважає що саме через кожну з них той чи
інший народ пізнає єдиного Бога. Для українців він відкрився під ім'ям Дажбога
(Даятеля Буття). Окрім «Мага Віри», Силенко є ще автором праць «Священна
книга обрядів», «Переоцінка духовної вартості», «Навчання молитви».
Як віросповідання, РУНВіра не є тотожною Рідній Вірі. Якщо рідновіри
прагнуть відродити витокові язичницькі форми давньої релігійності українців, то
рунвіри приймають реформовану Л.Силенком на принципах стандартів
монотеїстичних світових релігій давньоукраїнську віру. Якщо рідновірство є
природною релігією, то рунвірство є вже штучним релігійним витвором Лева
Силенка. Як рунвіри, так і рідновіри вважають, що християнство є чужою вірою
для українців, бо ж воно не добровільно, через свідоме освоєння з переконання
проповідей місіонерів було прийняте їх давніми предками, а силою нав”язане
шляхом масового охрещення їх князем Володимиром у 988 році. “Ті, які по
святотатському глаголять, що кияни з радістю приймали чужу віру, глумляться
над гідністю киян”, – відзначає Л.Силенко (Наука Рідної Української
Національної Віри. – К., 1996. – С. 37).
На українських теренах рунвірство розвивається тепер переважно на
власній основі, без оглядки на ті вказівки, які надходять з Америки від так званої
«Спадкоємниці за Заповітом Лева Силенка», «Пророка-Послідовниці, у Праві
Наступника», «Духовної Доньки», це б то Світослави Лисенко.
Історія конфесії, кількісне зростання громад РУНВіри в діаспорі в перші
десятиліття її з’яви повністю пов’язане з організаторськими здібностями
Л.Силенка‚ який з 1962 по 1977 рік об’їздив з лекціями практично всі ті міста
Канади і США‚ де є українські спільноти. У 1964 р. Лев Силенко–Орлигора
започаткував у Вінніпезі (Канада) своє періодичне видання – часопис «Рідна
Віра». З 1966 року в Чикаго за його редакцією став виходити часопис
«Самобутня Україна». Опісля редакція журналу перемістилася у Спрінг Глен.
Організаційно РУНВіра оформилася лише 1965 р., коли було засноване
Об'єднання Синів і Дочок України (ОСІДУ РУНВіри). Перша громада (за
термінологією силенківців – станиця) послідовників течії була офіційно
246

зареєстрована як релігійна організація у грудні 1966 р. в місті Чикаго (штат
Іллінойс, США). В її Статуті зокрема зазначалося, що рунвісти сповідують
монотеїзм, об'явлений в науці духовного Вчителя Лева Силенка.
Перший Собор представників громад РУНВіри відбувся 5– 6 серпня 1972
р. в Чикаго. З доповіддю “Українська Духовна Революція” на ньому виступив
Лев Силенко. Цей Собор затвердив ті Закони, які стали основою духовного та
організаційного життя вірних громад конфесії. Учасники Собору одноголосно
заявли, що “ми не визнаємо жодних поганських чи непоганських богів, тобто ми
не є визнавцями многобожжя (політеїзму)” (Що українець повинен знати? –С.
28).
На другому Соборі РУНВіри, який відбувся в Гамільтоні (Канада) 27
квітня 1980 р., було прийнято “Основний Закон (Статут) ОСІДУ РУНВіри”, в
якому чітко визначена віра в Єдиного і Всюдисущого Господа Дажбога і
закріплене визнання “Мага Віри” священною книгою РУНВіри. Третій Собор
РУНВіри, який пройшов вже в Оріяні – Святині Матері України у Спрінг Глені,
в своїй ухвалі 16 липня 1983 р. чітко визначив Лева Силенка як Духовного
Вчителя і Пророка Святої Церкви РУНВіри, прийняв Заповіді останньої і Закони
Правильного Життя її Синів і Дочок. Соборний Храм Святині Матері України в
Спрінг Глені будувався спільними зусиллями вірних конфесії і на їх пожертви.
Засновник Рідної Української Національної Віри Іван Силенко родом із
села Ратьківка-Богоявленське, що біля Олександрії на Кіровоградщині.
Враховуючи єврейське коріння свого імені, Силенко з часом замінив його на
Левко. На питання про рік свого народження фундатор РУНВіри відповідає так:
«Я вічний, Вічність не родиться. Я жив у Трипільському селищі над Дніпром
6000 літ тому. Я брав участь в походах володарів Антії – Скитії – Руси, у походах
царя Святослава Хороброго. Мій народ – вічний. Я жив, живу і житиму в
Народі«.
Не станемо тут переповідати біографічний життєпис фундатора РУНВіри,
оскільки він деталізовано подається в книзі «Учитель Силенко: його родовід,
життя і віра в Дажбога” (Київ, 1996). В ній він постає вже “Богомданим
Пророком”, незаперечним й єдиноістинним духовником України. Говориться в
книзі, що “у Його Єстві втілені найсвітліші ідеали Учителів Людства –
Заратустри, Конфуція, Будди, Ісуса, Магомета, Гуру Нанакі та інших світочів”,
що Він прийшов тому, що “не міг не прийти” (С. 40 – 41).
Відзначимо однак те, що в публікаціях про Лева Силенка по-різному
(подеколи діаметрально протилежно) описується його біографічні епізоди,
зокрема життя в роки Другої світової війни, відносини з німцями (Див.: Киевские
ведомости.– 1996.– 4 декабря). По-різному подається також характер
спілкування Силенка з відомими діячами української діаспори. Зокрема
знаходимо суперечливі міркування щодо зв’язків його з Володимиром Шаяном
(1908–1974 рр.), який організував “Орден Лицарів Бога–Сонця”, був Головою
Європейської Вільної Академії наук, директором Бібліотеки імені Тараса
Шевченка при Союзі українців Британії, а зрештою – фундатором рідновірського
руху. Якщо в одних джерелах стверджується, що свого часу Л.Силенко був
членом шаянівського “Ордену Лицарів Бога Сонця”, а відтак – учнем знаного
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професора, то в інших говориться вже, що різний підхід В.Шаяна й Л.Силенка
до давньої релігійної традиції українців став перешкодою до їх зближення і
спілкування. В одному числі “Самобутньої України” навіть читаємо: “Учився
Силенко у Т. Шевченка, Л. Українки, Ів. Франка. А таких вчителів, як Шаян,
ніколи не потребував… Та філософія, яку ширить Лев Силенко, ніколи нічого
спільного з В.Шаяном не мала” (№ 209-210. – С.1864). А між тим сам В.Шаян у
своєму “Листі до друзів. Дещо про Силенка” пише, що він познайомився з
Силенком у Аугсбурзі влітку 1945 року у таборі Геттінген, що саме тут він дав
клятву Лицаря Ордену і брав участь в його акціях, одержав ім’я Орлигори.
З появою табору “Новий Ульм” (складався він переважно з українців)
Л.Силенко перебрався туди й організував там “Молоде Лицарство”. З часу
від’їзду В.Шаяна до Англії його зв’язки з Орлигорою перервалися (Лист
В.Шаяна від 12 листопада 1971 р.).
Для нас безперечним є те, що Лев Силенко – обдарована і помітна на
теренах української духовності особа. Він постійно виявляв свою зацікавленість
різними сферами знання, мав в них своє особисте бачення. Проте, на нашу думку,
велику шкоду його авторитету принесло прагнення Вчителя до самосакралізації,
самообоження, подання ним себе якимсь Богомданим Пророком, незаперечним і
єдиним для України провісником істини. Саме до цього вдалася і його біограф
Т.Лисенко, принісши, зрештою, цим велику шкоду Л.Силенку як Вчителю.
Особливість утверджуваного Силенком кеносистизму полягає в тому, що
він проводився ним на основі реформування язичницького світоспоглядання
українців, використання їх історії. «Я гість Дажбожий, посланий до мого народу
Духом предків, – пише Л.Силенко про себе. – Моє життя не моє, воно є власністю
народу мого, мої думки, натхнення, інтуїції синхронізовані з колом космічного
буття, від якого залежить і доля Земної Планети, і вібрація мислення її
неспокійних жителів».
Проте всі спроби довести якийсь особливий зв'язок засновника РУНВіри з
божественними силами звучать дещо наївно і примітивно. Як на нас, то
обожнювати слід не Силенка, а його вірність і духовне служіння Матері–
Україні, його вчення про відданість рідному народу і шляхи національного
виховання українців.
Прочитавши праці Лева Силенка і ознайомившись з описанням ним своєї
діяльності в різні роки життя, ми б виокремили такі три, відносно самостійні‚ хоч
і нерозривно пов'язані його характеристики – науковець, вчитель,
релігієтворець.
Силенкові як науковцю належить насамперед спроба своєрідного
теоретичного обґрунтування думки, що на українських теренах була
започаткована історія світової культури і цивілізація індо–європейських народів.
Як вчитель, Силенко постає не стільки своєю різноманітною і багаторічною
освітньо–просвітницькою діяльністю, скільки обстоюванням самобутності
української ментальності, української моралі, викладеної ним, зокрема, у Семи
Законах Праведного Життя, визначенням шляхів її утвердження на
індивідуальному та суспільному рівнях.
Проте найбільше нас зацікавив Лев Силенко саме як релігієтворець. Він
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заснував нову монотеїстичну релігію, що одержала ним же дану їй назву - Рідна
Українська Національна Віра, а останнім часом названа деякими її
послідовниками “Силенковою вірою в Дажбога”. Проте з самого початку своє
вчення Силенко називав «Рідною Вірою» (можливо, що така назва з’явилася у
нього під впливом вчення В.Шаяна). Коли ж це поняття почало повсюдно
ширитися в діаспорі, то воно приглянулося також і тамтешнім православним й
греко-католицьким отцям, бо ж підкреслювало значимість для українства
обстоюваних ними конфесій. Вони почали користуватися ним для позначення
свого віровчення. Відзначаючи той факт, що ці християнські Церкви мають для
українців не рідне, а іноземне походження, і що називати чуже рідним –
аморально (до того ж, воно і не є національним), Силенко став позначати своє
вчення абревіатурою РУНВіра. Так з’явилася та назва Дажбожої віри – Рідної
Української Національної Віри, яка нині стала загальнозначимою для неї.
Відповідаючи на питання, для чого українцям потрібна віра в Дажбога,
Силенко зауважив, що в українців дуже низький інстинкт спільнотної
зрідненості й самозбереження. Тому, «щоб українці вижили як національна
спільнота, їм потрібно відбудувати силу інстинкту національного
самозбереження». В цьому, на думку Л.Силенка, їх може порятувати й
оздоровити тільки віра в Дажбога.
Багато сил і часу віддав Лев Силенко написанню своєї основної праці –
«Мага Віра» («Могутня Віра»). Назву книги – “Мага Віра” – рунвірівці
ідентифікують з одним із імен засновника джайнізму Вардхмана–махавіра –
“великий герой”. В своїх спогадах Силенко завжди прагне дещо сакралізувати
процес написання цього свого твору, подати його як здійснюване ним “священне
діяння”. 1428 сторінок тексту «Мага Віри», видрукувані в 1979 році, розбиті на
52 розділи – 52 дні пізнання, які водночас поділені на дрібніші частинки. Цим
твір Силенка нагадує дещо структуру «Біблії». Тому не дивно‚ що силенківці
інколи називають “Мага Віру” своєю Біблією.
В книзі цій дається описання подій історії України-Руси, від Олега Віщого
починаючи й 1775 роком закінчуючи. Події подаються в хронологічній
послідовності (рік за роком, по місяцям і дням). В “Мага Вірі” подаються основи
силенкового віровчення. Її зміст і структура зумовлені підзаголовком книги
«Співвідношення віри, науки, філософії і релігії». Автор праці прагне подати
історію України, основних сфер культури її народу в контексті всесвітнього
історичного процесу, становлення людської цивілізації взагалі.
Корені свого вчення Лев Силенко знаходить ще в добі Трипілля, де були
започатковані, як він зазначає, “перші вогнища європейської цивілізації”. “Мага
Вірі” наголошує, що “на берегах Священного Дніпра оформився тип Білої
Людини, її образ, її мова. Тут самоутвердилася хліборобська Трипільська
культура”. Саме тут і з’явилися перші розуміння Бога. Значимість самобутньо
сформованої десь 11 тисяч років тому оригінальної мізанської культури Силенко
засвідчує введенням українського літочислення. Нині за рунвірівським
календарем 11017 рік.
Обстоюючи ідею походження білої раси індоєвропейців з кореня, який
складало населення Оріяни-Праукраїни, і виводячи першооснови релігійних
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понять і всі монотеїстичні релігії з вірувань древніх предків українців-оріян і
створеної ними філософії «Вед», Силенко водночас наголошує на тому, що
основною причиною історичної трагедії українства, яка призвела до негативного
балансу у його відносинах з іншими, зокрема сусідніми етносами, до порушення
природного розвитку суспільства наших предків було прийняття народом
України–Руси насильницьким шляхом нав’язаного йому князем Володимиром
візантійського християнства. Останнє підірвало духовні сили українців, знищило
високу, світової ваги їхню давню культуру, завдало нищівного удару по
українській державності. Саме після Володимира почалися чвари між його
синами і наступниками, які зрештою обезсилили Київську Русь, зробили її
легкою здобиччю різних завойовників.
Всі незгоди на історичному шляху українського народу Лев Силенко
вбачає в тому, що він втратив свою рідну віру, підпорядкувався чужим
релігійним авторитетам. Християнство не об’єднало українців на боротьбу з
монголо-татарською навалою, не стало духовним стрижнем протистояння
нашого етносу агресивним і ворожим експансіям сусідніх держав, зокрема
Московії і Польщі. В наш час, знаходячись в полоні християнства, “українці, як
раби-християни, витрачають багато часу, грошей, душевної енергії на суперечки:
які догми кращі – грецькі чи римські ? за чиїм возом краще бігти – грецьким чи
римським? І ці суперечки їх стомлюють, роз’єднують, роблять людьми
другорядними, обтяженими почуттями меншовартості” (Навчання. Пісня.
Молитва.– Оріяна, 1987.– С.52). Відтак, висновує Лев Силенко, раба в душі
українців впродовж століть виплекало християнство як рабська релігія. Вона не
є українцям рідною,бо ж привнесена із зарубіжжя. Саме зрада Дажбожої віри й
спричинила ту гірку долю колоніальної країни, яку мала Україна протягом
століть. Проклоніння єврейському богу Яхве не давало можливості українцям
поновлювати і вдосконалювати силу власного єства, відзнайти своє місце в
релігійному житті людства.
На думку Л.Силенка, несприятливий для нашого народу розвиток
історичного процесу, слідування принципу «моя хата скраю» може зупинити
лише Українська Духовна Революція, яка призведе до утвердження в Україні
Рідної Віри. “Українська Духовна Революція, – пише він в «Мага Вірі», –
ознаменовує відхід Українського народу від жертовників чужовір’я (від
юдейської секти, тобто від християнізму греко-римської інтерпретації, від
комунізму московської імперської інтерпретації). Українська Духовна
Революція йде, як сонячне світання, під прапором Рідної Української
Національної Віри» (Мага Віра. – С. 925). Для її здійснення українці не повинні
орієнтуватися на Європу чи Індію, а лише самі на себе‚ бо ж там, де є Україна,
саме й знаходиться центр Планети. «Нам, українцям, вистачає свого розуму і
своєї душі, щоб ми були творцями своїх духовних цінностей, самобутніх і
світлих як Сонце». Нам не потрібні ні чужі релігії, ні чужі боги. Крім Дажбога,
немає для українців іншого Бога. Навіть Біблія закликала віруючих юдеїв не
приймати чужих богів, а виявляти вірність лише своєму, а для євреїв ним є Яхве.
Згідно Біблії, лише євреї несуть заслужені покарання від їхнього Бога за будь-які
спроби зрадити його, прилучитися до чужих богів.
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Лев Силенко не сприймає аргумент історичної давності християнства для
того, щоб визнати його рідною вірою, говорити про нього як про “нечужу віру”.
“Скільки б Ви не називали чужу матір рідною, вона від того рідною не стане”, –
зауважує він. Аргументуючи цю думку Вчителя, газета “Слово Оріїв” пише: “Що
є рідного і близького українцям в християнстві? Як і сто чи двісті й більше років
тому, так і тепер кожного українця чи українку, що відходять у світ Вічності,
попи в церквах чомусь відправляють на “лоно Аврамове”. Попи без винятку
славлять в церквах Йордан, а не Дніпро, Єрусалим, а не Київ, славлять Сару,
Аврама, Якова, Марію і багатьох– багатьох простих для нас, українців,
юдейських “героїв”, роблять з них святих і речуть, що тільки від жидів прийде
спасіння” (Слово Оріїв. – 2002. – Січень). Дивно, як може все це сприйняти
українець за своє рідне!?
Силенко вважає, що Першопроходцями Української Духовної Революції
можуть бути лише члени заснованого ним Об'єднання Синів і Дочок України –
українці за походженням і вірою. Таких українців, згідно його переконання, не
було від часів Святослава. Нині вони є. Це – сповідники РУНВіри. Вони вірують
в Єдиносущого, Всемогутнього, Всеправедного і Милосердного Господа
Дажбога.
Засновуючи монотеїстичну релігію‚ Л.Силенко змушений був значну
увагу приділити світоглядним питанням, зокрема таким, як створення і буття
світу, місце людини у ньому, а також проблемам формування обрядовокультової сфери та ін. Його погляди не позбавлені оригінальності‚ хоча й не є
невразливими.
Насамперед слід чітко усвідомити, що вчення РУНВіри не є
неоязичництвом, як це часто ще про нього пишуть, ототожнюючи рунвірів з
рідновірами. В останніх є багато оповідань про численних богів і напівбогів. Їх
міфологія політеїстична. У рунвірів є лише один бог з ім”ям Дажбог. З нього
ніхто не робить ікони чи ідолів, щоб їй поклонятися, не складає оповіді про якесь
його земне життя, як це має місце в Біблії.
Будучи різновидом монотеїстичної релігії‚ РУНВіра дає насамперед своє
розуміння Бога. Останній в неї постає як вічність і безмежність. “Дажбоже мій,
– читаємо в “Мага Вірі”. – Ти є в усьому і все є в Тобі, і Правда живе в Тобі, як
серце в тілі, і Безмежність живе в Тобі, як Світ у Вічності. Ти – Душа душі
всюдисущого і завждисущого життя, Дажбоже мій !” (Мага Віра. – 52: 2, 5). Лев
Силенко вчить, що Світ – у Богові, а Бог – у Світі. «Світ не родився – Світ вічно
був, є і вічно буде Світом. Дажбог – енергія світу вічна, незнищима, всюдисуща».
Слово «Дажбог« складається з двох санскритських слів : «Да», що означає
«дати», «даючий», «датель», і «ба», що значить «буття». Відтак, Дажбог – це
датель буття, життя. Дажбог – Свідомість (самоволодіюча сила) Світу. Дажбожа
сила – “вічна незнищима енергія, першооснова несвідомого і свідомого буття».
Ця сила діє всюди, у всіх галактиках і метагалактиках, в мені і тобі. Без неї не
було б життя на Землі, а сама вона також народжена Дажбогом. Її єство має
божественне походження.
Рунвісти не визнають якесь зображення Дажбога, оскільки він – Святий
Дух, Воля, Правда, Любов, Милосердя.
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Силенко вважає питання створення Світу кимось взагалі некоректним.
Легенди про це, як він зауважує, є у «Ведах» і «Біблії». Але Світ вічно був
Світом. Проте водночас без Дажбога Світ не може бути Світом. Останнім Дажбог
керує за допомогою трьох законів, що в поєднанні складають Трисуття. Це є
закони Космосу, закони вічної самонаснажуючої Енергії, яка є Дажбогом.
Ситмволом РУНВіри є Тризуб на Сонячному диску. Правда, Святе знамено
Дажбоже Л.Силенко називає не Тризубом, а Трисуттям. А це тому, що, згідно
світогляду наших Предків, у світі Людини діють три Головні Суті: Яв – світ
явний, матеріальний; Нав – світ навний, духовний; Прав – світ правил
матеріального і духовного життя. Щоб Людина була успішною, гармонійною у
своєму житті, вона повинна жити так, щоб між Тілом і Духом була керована
певними Правилами узгодженість. Трисуття було божественним знаменом у
трипільців.
Зауважимо‚ що свої висновки фундатор РУНВіри робить все ж на основі
умоглядних розмірковувань, без посилань на якісь здобутки науки,
висловлюючи при цьому лише надію, що з часом фізики, хіміки, астрономи і
філософи умотивують їх на основі нових відкрить в своїй галузі науки. Так,
всюдисутність Дажбога проявляється‚ на думку Силенка‚ у відчутті кожною
людиною його наявності в своїй душі, у бутті свого серця, в суті свого єства.
Багатопроявленість Дажбога вбачається в тому, що він водночас діє як жіноча
суть в жіночому світі і як чоловіча – в чоловічому, а також в тому, що його дія
водночас відноситься як до тваринного, так і до рослинного світів.
Силенко неодноразово наголошує на тому, що Бог є один. Водночас
кожний конкретний народ має право називати і розуміти його по–своєму й
визнавати при цьому таке право за іншими народами. «Бог – справедливий
Господь, – відзначає Силенко. – Він кожному народові дав право мати свою віру,
своє розуміння Бога, свою культуру (обрядність), свою мораль (звичаєвість).
Ніякий народ не має права своєю свідомістю поневолювати свідомість іншого
народу, силою вогню, меча, вмовляння навертати його на шлях іноземної
духовності». Будучи національною релігією, РУНВіра не призначена на експорт.
Їй не притаманна ворожість щодо інших релігій і віруючих. Вона може з ними
вільно і толерантно співіснувати. Людина кожної національності має свого Бога,
точніше – одного і того ж Бога, який з’являється кожному народу під своїм ім’ям.
РУНВіра утверджує активний спосіб життя. “Щастя не падає з неба,
людина – його творець”, – зауважує Силенко. Щасливим життям живе та людина,
яка має постійні клопоти і справи, волю й бажання їх перемагати. Життя – це
праця, а праця – це щастя, яке дає можливість людині показати свої здібності.
Саме вартісна праця робить людину значимою. РУНВіровське вчення наголошує
на тому, що, живучи на Землі, людина має думати про земне. “Коли підеш на
Небо, будеш думати про небесне. Ще ніхто з померлих не повернувся з Неба на
Землю і не розказав, як там є”, – відзначає Вчитель. То ж на Землі думай про
земне. Згідно силенкового вчення, бездіяльні люди самі себе позбавляють
світлого кола життєдайної радості. “Красиво прожив роки той, хто у праці відчув
приємність і натхнення”. Ці рунвірівські принципи моралі явно дисонують із
біблійним вченням про суєтність земного життя і молитовне очікування якогось
252

раю на небі, якого, як сказав Тарас Шевченко, “немає, немає”.
Вчителя Силенка хвилювало явно приспане християнством рабське життя
українця. Він пише: “Брате, коли ти сам в собі переможеш раба, сам себе пізнаєш,
організуєш, тоді тебе ніхто не переможе! Перемогти в собі рабське Я і розвинути
в собі якості вільної людини, о, яка це могутня Перемога! Але вільна людина –
це не вільний бунтар, самолюб-свавільник, який своє збунтоване Я ставить понад
все. Вільна людина є та, яка збагачена вищими жаданнями. З вільної духовності
родиться вільна людна” (Інтерв’ю Лева Силенка // Україна. – 1994.– №7).
Згідно вчення Силенка‚ спочилий сповідник РУНВіри відходить у вічність
народного Єства – Царство Духа Предків Рідних. Саме в ньому закодоване
Минуле, Сучасне і Майбутнє Народу України-Руси. Але людина не смертна. Її
доля чимось нагадує долю пшеничного зерна, яке, попавши в землю, не вмирає,
а продовжує жити в новому колоскові. А позаяк будь-яке тіло (свідоме чи
несвідоме) підпадає під дію цього закону зміни, такого перетворення, щоб знову
жити, то смерті, власне, немає, а старість людини є часом її повної зрілості.
«Народження дитини – це оновлення старого тіла. А тому тіло внука має ті
притаманності, що й тіло діда, який відійшов у Царство Духа Предків Рідних», –
наголошує Лев Силенко.
Саме такий хід мислення дозволив Вчителю заявити, що «предки передали
нам свою вроду, свою вдачу, мову і віру, притаманності ген своїх. У Єстві, яке
формувалось 280 поколінь на берегах рік України-Руси (від Трипілля
починаючи), сьогодні живе наше Єство – суть нашого «Я». Ми, на думку
Л.Силенка, є нашими Предками, а наші Предки – це Ми.
Силенком об’явлено Сім Законів Правильного Життя. Вони
включають: 1) Правильне мислення (Воля, Мета, Відвага). 2) Правильне хотіння
(Любов, Справедливість, Послідовність). 3) Правильне виконання
(Відповідальність, Точність, Дисципліна). 4) Правильне ставлення до себе
(Повноцінне «Я», Незалежне «Я», Узгоджене «Я»). 5) Правильне харчування
(Якісна пожива, Національне вариво, Обрядність). 6) Правильна любов
(Співпереживання і Жертвенність, Ненависть і Ощадність, Душевна краса і
Вірність). 7) Правильна віра (Природне її народження, Блаженне розуміння,
Правильне призначення).
Основні принципи свого віровчення Лев Силенко в афористичній формі
передав у викладених ним в «Мага Вірі» 17 Заповідях, а саме: 1) Розумій і люби
Бога по–рідному. 2) Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога. 3)
Самовдосконалюй розум, душу і тіло. 4) Вір у себе. 5) Люби родичів своїх. 6)
Виховуй дітей своїх у дусі Рідної Віри. 7) Шануй духовність Предків своїх. 8)
Шануй свята Рідної Віри. 9) Не самозабувайся на чужині. 10) Не обмовляй. 11)
Живи для добра Вітчизни. 12) Будь правдивим свідком. 13) Обороняй свої скарби
і не привласнюй чужі. 14) Не люби ворогів народу твого. Не будь рабом. 15) Не
лишай у біді приятеля твого. 16) Не зневірюйся. 17) Люби дітей свого і чужого
народів.
Як бачимо, у вченні Л.Силенка головним в житті є не просто слова
“мораль”, “справедливість”, “праця” та ін., а те, який зміст вони мають, яке їх
функціональне призначення, як вони роблять з людини Людину. Але, як це
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відзначає часопис “Самобутня Україна, “Українці лише тоді будуть народом
достойним, сильним, розумним, цікавим, коли вони стануть у світі відомі, як
люди, які мають свої самобутні, величні, життям обумовлені норми моралі”
(Українська мораль // Самобутня Україна. – 1991. – №297 – 298. – С.3538).
Лев Силенко гостро критикував собіслужіння як нібито бажаний спосіб
життя. На відміну від християнського принципу, що кожний за себе лише один
Бог за всіх, в РУНВірі вважають, що йти до Бога найкраще громадою
однодумців, об’єднаних загальною вищою зорієнтованістю. «Справи громади, як це зазначає часопис «Рідна віра», - це є вивчення, обговорення Вчення,
практична допомога один одному, зокрема через психоенергетичні методи,
наповнення один одного любов’ю і розпалення нею сердець, практичні заняття з
естетики, з очищення і розвитку енергоструктур організму, медитативні
практики тощо» (Рідна Віра. – 2013. - №23. - С.23). В рунвірі визнають, що
групова психоенергетична робота набагато ефективніша для кожного зокрема,
ніж індивідуальна, бо ж створюється потужне загальне енергополе. Саме таке
життя є підготовкою до злиття з Божественною Свідомістю. «Наш Вогненний
закон приписує об’єднання свідомостей».
Характерною особливістю вчення РУНВіри є його толерантність до інших
віросповідань. В одному із своїх інтерв’ю Лев Силенко сказав: “Я не проти
буддизму, я не проти Ісуса Христа чи Мойсея, чи Саваофа, Аллаха, чи Магомета,
я не виступаю проти жодних чужих релігій, доктрин і догм. Я за те, щоб українці
мали українське розуміння єдносущого Господа Бога. Я за те, щоб українці були
віруючим по-українському… Це означає, щоб їхня мораль, звичаєвість не була
залежна від догм мусульманських, грецьких, латинських, іудейських чи
китайських” (Молодь України. – 1994.– 4 серпня).
Згідно силенкового вчення, всі віри, які навчають людину любити іншу
людину, вірити в Бога‚ є правдивими, хоч і по-своєму. Тому ніхто не повинен їх
переслідувати. “Немає віри кращої чи гіршої… Ніяка віра не впала з неба, – вчить
Л.Силенко. – У вірі (початковій чи високорозвинутій) закодована вдача та історія
духовного розвитку народу. І пророк, який проголошує заповіді Божі, втілює в
собі притаманні його народу гени” (Силенко Лев. Станьмо архітекторами свого
щастя // Голос України. – 1992. – 27 травня). На питання: «Ким українець
повинен бути?» звучить відповідь: “Українець повинен бути українцем. Так
само, як єврей – євреєм, японець – японцем, а індієць – індійцем. Коли житимемо
по вірі, то матимемо свій український шлях життя і спасіння. Самонародиться в
душі нашій незалежне національне “Я” (Там само).
В “Мага Вірі” говориться, що ми, українці, повинні бути самими собою, а
не безликим населенням без почуття національної гідності. “Маємо бути нацією,
а не зденаціоналізованою юрбою”. Євреї, щоб бути самими собою, не сприйняли
реформовану Ісусом Христом їх же релігію, “відкинули реформування ним віри
Мойсеєвої”. Вони навіть погодилися на страту його за це. А це тому, що мудрі
євреї чітко усвідомили, що коли визнають науку Ісуса Христа, то ніколи не
стануть вільним народом.
Своє покликання рунвіри вбачають не в зневажанні якоїсь із наявних в
Україні релігій, а в тому, щоб довести українцям, що вони не є якимсь гіршим,
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ніж інші‚ народом. «Філософією рабства» називає Силенко твердження, що без
чужої‚ запозиченої від інших народів віри вони не можуть бути віруючими. «Я
вірю, що для Українців розум український є вистачаючим, – пише він. – І склад
душі української багатий емоціями, енергією, благородством. Головне –
збагнути: щоб МИ були МИ, нам потрібна нова філософія життя. Ми повинні поновому ставитися до себе й до сусідів» (Святе вчення. Силенкова віра в Дажбога.
– С. 236).
Рунвіри не уникають контактів із представниками інших конфесій, зокрема
православними. Так, в своєму листі Патріарху Філарету вони висловили свою
підтримку діяльності УПЦ Київського Патріархату, зорієнтованої на оборону
незалежності Української Православної Церкви в Україні та розсіянні.
“Незалежність Української Православної Церкви від Москви і Константинополя
– це не тільки перший крок на шляху до дійсної Духовної незалежності
Українського народу. Добре було б, якби представники інших віросповідань в
Україні наслідували Вас, – говориться в цьому листі ОСІДУ РУНВіри від 8
листопада 1999 р. за підписом рунтат із США Б. Свириденка та С.Гуляка. – До
джерел Божої мудрості ведуть різні стежки, то ж головне на цьому шляху не
згубити братерську любов одне до одного. Бог там, де є любов!“. Зауважимо, що
після залишення Л.Силенком “Оріяни” головою Ради Довірених її є рунтато
Святослав Гулак, а головою ОСІДУ в США рунтато Боголюб Свириденко.
Проте наголошуючи на толерантному житті в різноконфесійному морі, Лев
Силенко вказував на необхідність РУНВірі зберегтися в ньому, не втратити
зумовлену національною ментальністю свою самобутність. Він писав: «О,
рунвісти! Потрапивши в юрбу чужовірів, відчуйте в ній свою святу самітність.
Юрба, в якій царює дух чужовір’я, не може Вас гіпнотизувати, хвилювати,
звеличати, вести, вчити. Ви – нові люди. Вам належить завтрашнє сонце України.
Самотність – проба ваших сил. Жити в юрбі, зберігати своє самітне Я можуть
лише лицарі мудрості. О рунвісти! Я Вас відділив від греко-латинського
християнізму і від москвинського комунізму, щоб ви самі відчули свою
володарську самітність, щоб у вашій світлій душі родилися нові почування, нові
мислі, нові звички. Народ-Велетень має бути самотнім».
Однією з бід українства, на думку Л. Силенка, є його висока
з'юдизованість. Адже Біблія, яку вшановують всі християни України, є
священною книгою лише юдеїв, а Бог Саваоф – лише їхнім Богом. Саме тому
молитва українців перед цим Богом: «Боже, нам єдність подай» нічого не варта
за тієї умови, коли наш народ не має цю єдність виявом своїх високих моральних
і культурних основ, молиться до Саваофа, а не до Дажбога.
Згідно вчення Л.Силенка, християнство не є самодостатньою релігією. В
історії воно виконало роль своєрідної служниці іудаїзму, перейнявши від нього
основні догмати, Старий Завіт, моральний кодекс Десяти заповідей та ін.
“Християнізм жидам найкорисніший тому, – пише автор “Мага Віри”, – що він
їхню національну релігію (юдаїзм) звеличив, зпопуляризував між народами білої
раси і поставив жидів у становище “богом вибраного народу”, а всіх християн
підпорядкував духові жидівської ментальності. Християнізм витворив у жидів
поняття вищості” (Мага Віра. – 29:114).
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Згідно силенкового вчення‚ цілісна духовна суть народу існує лише тоді,
коли відсутнє розмежування національного і релігійного. Українською любов'ю
треба і можна любити Україну, наголошує Вчитель, а не греко– католицькою чи
греко-православною. Чим вища національна свідомість, тим тяжче народ
іноземними релігіями роз’єднати, знесилити, протиставити.
Проте, розглядаючи РУНВіру як єдиновірний шлях українців до самого
себе, свого національного Я, Силенко змиряється з тим, що в Україні
християнство є і буде, бо ж є і будуть люди, розум і душу яких воно повністю
задовольняє. Але це задоволення відбувається своєрідно. Адже українці, як це
зауважує Силенко в «Мага Вірі», є християнами тільки за назвою. “За складом
же своєї психіки вони були і завжди будуть рідновірами (життєрадісними,
розспіваними дітьми Матері–Природи). Українці залюблені в Природу,
обожнюють її і до її явищ ставляться як до добродіїв” (Там само. – С. 113).
Рунвіри вшановують лише образ Батька Оря і Матері Лель. “Наші
Родоначальники – Тато Орь і Мати Лель – започаткували Першу епоху
Трипільської хліборобської культури і цивілізації, – пише часопис “Самобутня
Україна”, – і це було на території України 6500 років тому. Символізуючи це, на
образі Мами Лель біля її стіп стоять колоски, а біля Тата Оря стоїть первоплуг.
Орь був першим орачем (Орем). Звідси – оріяни, Оріяна”. Відтак Л.Силенко
“віднайшов нам рідних Родоначальників і тепер ми не будемо йти на лого
Авраама” (Самобутня Україна. – 1988. – № 263– 264).
Якщо Батько Орь, згідно розуміння рунвірів, є покровителем
господарської діяльності українців‚ то первородителька Лель є опікункою Роду,
покровителькою дітей і матерів. Тому називати рунвістів ідолопоклонниками чи
язичниками (неоязичниками), до чого подеколи вдаються послідовники
християнських течій або ж неосвічені журналісти, цілком безпідставно.
Емблемою РУНВіри є тризуб (або трисуття) в обрамленні сонячного
проміння. Вона є надто давньою, бо ж її мали ще трипільці, що засвідчують
чисельні архелогічні знахідки. “В цій емблемі,– говорить Лев Силенко,– втілений
заповіт наших предків, який має немеркнучий зміст: розумними правилами
(законами) самовдосконалюй духовну і тілесну силу – і переможеш сили темряви
й сам ощасливишся добром” (Силенко Лев. Станьмо архітекторами свого щастя
// Голос України.– 1992.– 27 травня). Але парадоксом долі є те, що саме із–за
того, що символом РУНВіри є тризуб, її громади не реєструють, бо ж то є
“елемент державної символіки”. При цьому нехтується те, що РУНВіра прийняла
Трисуття як свій символ до того, як постала незалежна Україна, прийняла тоді,
коли в Україні за вшанування тризуба можна було бути ув’яненим.
Трисуття як знамено Дажбоже є обов”язковою належністю Святинь
РУНВіри. Воно знаменує Точність, Порядок, Організованість, духовну
самодисципліну і Три основи – Яв (матеріальний світ), Нав (духовний світ) і
Прав (Правила існування духовного і матеріального світів). В храмах РУНВіри
наявні також чаша з дніпровською водою, скринька із трипільською землею,
стоять сім колосків і засушені степові квіти (мак, волошки).
Обряди РУНВіри просякнуті національним духом. Проводячи
богослужіння, рунтати згадують Прабатька українського народу Арія,
256

Заратустру, Анахарсіса, Таргітая, Будду, Аттілу, Олега Віщого, князя Святослава
Ігоревича, його сина Ярополка, Данила Галицького, козацтво, гетьманів, січових
стрільців, воїнів УПА, а також видатних діячів українського духу – Г.Сковороду,
Т.Шевченка, Л.Українку, І.Франка, Ю.Шаргея (Кондратюка) та С.Корольова.
Під час проведення ритуалів, поряд з молитвами Дажбогу, гімнами–
прославляннями його, звучать популярні українські народні пісні та думи, вірші
Т.Шевченка та інших знаних в Україні поетів.
РУНВіра виступає за переосмислення побутуючих серед українців
колядок, щедрівок, веснянок, оскільки вони мають лише рідну форму, а зміст у
них – чужий. “У них славиться Віфлеєм, Єрусалим, Йордан, звеличується чужа
духовна культура, – зазначає Л.Силенко, – Тому їм треба повернути наш зміст –
славлення Природи України, воїнів–богатирів хліборобства” .
РУНВіра є новою релігією. В одному з листів із Спрінг Глену
зазначається: “РУНВіра – нове народження, нове богорозуміння, нові Заповіді і
Закони життя” (Лист Священної Ради Соборного Храму. – 1995.– Липень). До
неї не може належати той, хто “змішує РУНВіру і міфологію”. Вона також не є
сектою, бо ні від кого і ні від чого не відокремлювалася, відсікалася.
Особливістю її є те, що вона прагне постати як сучасна релігія. Вона не повертає
своїх вірних до часів дохристиянських, назад до багатобожжя та
ідолопоклонства. Проте, відзначимо тут це, в ній водночас виявлена
шанобливість щодо політеїстичної віри наших Предків, їхніх божеств, названих
різними іменами і наділених різними обов’язками. “Ніхто не має права їх чіпати.
Многобожжя було шляхом їхнього духовного життя”, – зауважує Л.Силенко.
Заперечуючи тим, хто розглядає Дажбожу Віру як вигадку, Силенко
відповідає, що “нещасним є той народ, який сам не здатний нічого видумати,
винайти, придумати, а відтак користується чужими вигадками”. Великі вчителі
Конфуцій, Заратустра, Будда, Христос видумали свої вчення, але ж це ніскільки
не применшує їх значимість, оскільки цими видумками вони збагатили духовне
життя людства, зберегли віру в Бога.
Але повторимося тут ще раз. Уважне вивчення віровчення і обрядової
практики РУНВіри засвідчує те, що від віри Предків в ній залишилося лише ім’я
Бога – Дажбог. Решта – це витвір духовного вчителя конфесії Лева Силенка.
Тому немає якихось підстав відносити РУНВіру до язичництва чи
неоязичництва. На Першому Соборі цієї нової, як для українців, релігії у 1972
році було однозначно заявлено‚ що рунвір “не визнає жодних поганських
богів…”.
У вченні рунвірів немає чогось такого, що нагадувало б ідеї
християнського милосердя і всепрощення. “Вороги народу твого – твої особисті
вороги, – вчить “Мага Віра”. – Вороги твого ворога – твої приятелі. Друзі твого
ворога – твої вороги. Приятелі твоїх приятелів – твої приятелі”. Відтак не любити
слід тих, хто коїть злочин, а ненавидіти їх. Ми, українці, маємо ненавидіти росіян
за все те зло, яке вони скоїли щодо нас протягом десь біля чотирьохстолітньої
колонізації наших теренів. Росіяни – вороги українців, їхні гнобителі і
колонізатори.
На відміну від християнства, яке постійно повчає не любити світ, закликає
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принижувати своє Его, бо ж гординя – гріх, рунвірство утверджує “повноцінне
Я”, “незалежне Я”, “творче Я” людини. Силенко вчить не самопринижуватися, а
самоощасливлюватися, самовдосконалюватися. Вчитель закликає до
самовпевненості, не піддаватися в ім’я Дажбога якійсь аскезі, а зростати духовно
й фізично, віддаючи всі свої сили і вміння рідній землі і рідному народу. “Живеш
на Землі – думай про неї, покращуй її і вдосконалюй себе”. Відтак, згідно
РУНВіри, нічого надіятся на якесь щасливе життя на небі, бо “там немає чим
дихати і від холоду все леденіє”, і не треба сподіватися на якесь чудо, а жити на
Землі землею, не відмовлятися в ім’я якогось позанаціонального чи
інонаціонального бога від свого рідного, національного.
Любов до Дажбога у рунвірів ототожнюється з любов’ю до власного
народу, його історії і культури, з любов’ю до власної національної незалежності.
Ця любов має виявлятися не в голому прославлянні Дажбога, а в активному
збереженні і розвитку духовних та природних скарбів України.
Відтак РУНВіра – це український шлях життя, вдячно осмислений на
сучасному рівні Світогляд Предків; це – віра Оріїв (Аріїв), Скитів, Антів,
Русичів, Українців, свіжий погляд на місце України (Русі) в історії Людства; це
– Розум, що пізнає, а не уявляє Бога, повний монотеїзм, тобто віра в Єдиного і
Всюдисущого Бога на ймення Дажбог; це – повний відхід від біблійних оповідей
і чужого нам юдео–християнізму; заперечення ідолопоклонства і будь–яких
зображень Дажбога; це – Віра, що звеличує природний шлях життя і обожнює
рідну природу, відродження древнього цілительства, звичаєвих мистецтв,
єдиноборств і багато чого іншого (Слово Оріїв. – 2002. – Січень. – С. 3).
Відтак особливостями віровчення і культу РУНВіри є:
1. Монотеїстичність, особливістю якої є рафінований пантеїзм. Дажбог,
за Силенком, є промислителем, а не творцем, хоч ім’я його й перекладається
“Датель буття”. Оскільки світ вічний, то для Бога в ньому залишається місце
Енергії, Світла. Він – Всюдисущий, бо ж його можна бачити в зорях небесних, в
променях Сонця, у пелюстці квітки, у шепоті золотоколосих нив, у непорочній
природі планети Земля та ін. В цьому багатослів’ї характеристик інколи тяжко
зрозуміти і власне виокремити те, що ж є Дажбогом, а що просто обожненням в
розумінні возвеличення й славлення. Зауважу, що із вчення Силенка получився
зрештою не абсолютний монотеїзм, на чому він постійно наголошує, а
абсолютний пантеїзм.
2. Штучність, певна умоглядність у визначенні догматичної системи і
культової практики. Це деякою мірою визнає сам Вчитель у своїй “Мага Вірі”.
“Віри в світі немає, – пише Л.Силенко, – а коли є, то лише та, яку ти сам створив.
Це – твоя Дитина. Відважні і розумні люди віри не шукають. Вони самі її
творять”. Наголошуючи на тому, що РУНВіра – це по-новому осмислена,
реформована Віра батьків, Силенко цим нічого не сказав, оскільки від віри
останніх в його вченні збереглося лише ім’я одного з язичницьких божеств –
Дажбога, а решта його реформувань йде на ґрунті дещо по-іншому сказаної
іудео-християнської традиції, часто з простою або ж опосередкованою заміною
”ікс” на “ігрек”.
3. Кеносистичність, виявом чого є прагнення утвердити думку про
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богоданність Лева Силенка і його сакрально визначену місію в долі українства.
4. Авторитарність, яка виражається в прагненнях фундатора РУНВіри
перетворити її сповідників в безапеляційних реципієнтів його вчення і
механічних виконавців визначених ним форм проведення обрядів тощо. Ця риса
виражалася також у прагненні Л.Силенка виокремити себе як керівника (на
зразок культу царя) із оточення звичайних людей, холопів–гречкосіїв,
одноосібно приймати, призначувати чи зміщувати, як в діаспорі, так і в Україні,
того або іншого керівника управлінських структур рунвірів (навіть
демократично обраного спільнотою).
5. Месіанськість, яка подеколи межує з образою тих українців, які
сповідують іншу, а не Дажбожу віру, бо ж наголошується, що лише остання може
сформувати в українців національну самосвідомість, стати засобом утвердження
національного суверенітету України, а українець за народженням поза цим не
зможе стати українцем за духом, за своєю свідомістю.
6. Фантазійність, яка виражається в зрозумілих для кожного українця
прагненнях Лева Силенка безапеляційно вивести історію українства із
Трипільської доби, приписати їх давнім світосприйняттям такий хід мислення,
який би зрештою підтвердив сформовані ним основи Дажбожої віри.
7. Національністність, яка виражається не тільки у відстоюванні РУНВіри
як єдиної національної релігії українців, а й у ставленні до інших в Україні сущих
релігій як чужоземних і шкідливих для долі українського народу. Вчення
Л.Силенка постає не як установка на те, як людина має налагоджувати свої
відносини з Богом, а як обґрунтування необхідності кожному народу мати своє,
національне бачення його.
8. Толерантність, яка обґрунтовується тим, що всі з існуючих релігій є
всього–навсього національним осягненням різними етносами єдиносущого Бога,
а відтак мають право на таке ж існування, як і Українська Національна Віра, але
все таки в межах своїх держав, своїх народів.
2. 2 ДЖОЗЕФ СМІТ ЯК ТВОРЕЦЬ НЕОХРИСТИЯНСЬКОЇ
КОНФЕСІЇ
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (ЦІХСОД) є однією із
найдинамічних Церков сучасного християнського світу. Свого часу Лев Толстой
відзначав: «Якщо люди успадкують вчення цієї Церкви, то ніщо не зможе
зупинити їх прогрес – він буде безмежним».
Церкву засновано в квітні 1830 року у місті Файєті (штат Нью-Йорк)
пророком Джозефом Смітом. В ці дні вона нараховувала всього шість осіб.
Подеколи Церкву називають ще мормонською із-за віри її послідовників у
«Книгу Мормона», яку Дж. Сміт назвав «ключовим каменем нашої релігії». Сміт
наголошував: «Людина буде ближчою до Бога, дотримуючись більше її
заповідей, ніж з будь-якої іншої книги». Саме в цій книзі, знайденій Дж. Смітом
у вересні 1827 року у кам’яній схованці на пагорбі Кумор, подається
доктринальна основа Церкви. Якщо в Біблії, яку мормони приймають повністю
як святиню, говориться про спілкування Бога з нащадками Якова на Ближньому
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Сході, то в «Книзі Мормона» описується спілкування Бога вже з групою
нащадків Ізраїлю, яких він привів з Єрусалиму в Західну півкулю десь за 600
років до нашої ери і де вони прожили до 421 року від народження Христа. Запис
цей, згідно переказів, здійснив пророк за ім’ям Мормона, вигравірувавши його
на золотих пластинах, і передав їх своєму сину Моронію для схову. Хоч у згубній
війні всі ті, хто вірив в Ісуса Христа у Новому Світі, загинули, але золоті
пластини із здійсненними Мормоном записами спілкування Бога з потомками
Ізраїлю, які оселилися на теренах Західної півкулі, саме завдяки Моронію
збереглися й одержали назву «Книги Мормона».
Знайшовши їх за вказівкою ангола Моронія, Дж. Сміт разом із шкільним
вчителем Олівером Каудері переклав тексти англійською мовою й оприлюднив
під назвою «Книга Мормона» у березні 1830 року. Основні завдання книги
сформульовані на її титульній сторінці: показати залишку дому Ізраїлевого, які
великі справи здійснив Господь для їх батьків, щоб вони могли пізнати заповіти
Господа, й переконати іудея та іновірця в тому, що Ісус є Христос, Вічний Бог,
з’явлений для всіх народів. Центральною подією Книги Мормона є саме явлення
воскреслого Христа праведним поселенцям Західної півкулі після свого
воскресіння на Небо в Єрусалимі.
Нині Церква ІХСОД виконує великий й історично значимий для неї проект
«Документи Джозефа Сміта». У закінченому вигляді це буде 30 томів, що
міститимуть понад 2 тисячі документів. Документи Джозефа Сміта, будучи
друкованою версією всіх оригінальних документів, нададуть можливість ученим
і всім зацікавленим мати тексти, які легко читаються.
Мормонізм генетично є феноменом християнського світу. Засновник
конфесії Джозеф Сміт свідчив про факти своєї особистої зустрічі під час першого
видіння із Богом Батьком і Богом Сином, про отримання ним разом із Олівером
Каудері священства через рукопокладання Івана Христителя та ін. Згідно одкровень
Дж. Сміта, він не самозванно, а на основі одкровень Небесного Батька постав
«провидцем, пророком і апостолом Ісуса Христа». Бог, указуючи на Ісуса Христа
під час першого видіння Сміта, сказав юнакові: «Це мій улюблений Син, слухай
Його». В той час завдяки також одкровенню релігійна спільнота мормонів,
заснована Дж. Смітом, одержала назву «Церкви Ісуса Христа».
Часто чуємо застереження, що Церква ІХСОД не є християнською, бо ж вона
нібито не визнає святу Трійцю. Проте християнином може називатися не тільки
той, хто сприймає без розмірковувань догмат троїчності Бога, а й той, хто сприймає
іпостасі Трійці як самостійні сутності, і той, хто визнає Ісуса Христа як історичного
діяча, мислителя-релігієтворця першого століття. Саме це дає підставу визнавати
право послідовників Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів бути християнами.
Вони навіть в назві своєї Церкви засвідчують свою християнськість, а не називають
її якимись безвідносними до суті християнства поняттями типу «католицька»,
«православна», «протестантська», «греко-католицька» та ін. Ця безвідносність дає
можливість цим поняттям користуватися вірним навіть діаметрально протилежної
конфесії.
Обгрунтовуючи християнськість ЦІХСОД, апостол Церкви Джон Холланд
наголошує: «Християни ми чи ні? Будь-які суперечності з цього приводу виникли
260

в основному навколо двох доктринальних питань – нашого погляду на Божество і
вірування в принцип безперервного одкровення, яке означає, що канонічні Писання
не обов’язково вичерпані. Говорячи про це, нам немає потреби бути апологетами
нашої релігії, але ми не хочемо, щоб нас хибно розуміли… Наше найперше і
найважливіше уложення віри в Церкві Ісуса Христа Святих останніх днів таке: «Ми
віримо в Бога, вічного Батька і в його Сина Ісуса Христа, і в Святого Духа». Ми
віримо, що ці три небесні істоти, які складають одне Божество, єдині в своїй меті,
способах, свідченні, місії. Ми віримо, що вони мають однакові божественні почуття
милості й любові, справедливості і благодаті, терпіння, прощення й викуплення.
Гадаю, буде коректно сказати, що ми віримо, що вони єдині фактично в кожному
важливому й вічному аспекті, хіба що ми не віримо, що вони – три особи, що
об’єднані в одну сутність, не віримо в Трійцю, яка не засвідчена Писанням, бо це
неправда». До того ж сам Ісус Христос словами апостола Павла засвідчував, що
«бувши у Божій подобі, не вважав за захват бути рівним Богові»(Фил. 2:6)».
Характерним є те, що у своєму віровченні Церква ІХСОД передає Ісусу
Христу навіть ту функцію, яку т.зв. традиційні Церкви приписують винятково БогуБатьку. Це – шість днів творіння. При цьому мормони посилаються зокрема на
Євангелію від Івана, в першій главі якої сказано, що «все через нього (Ісуса Христа
як Слово – А.К.) повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без Нього».
Свідченням того, що мормонізм є однією із течій християнства, поруч із
католицизмом чи православ’ям, лютеранством чи баптизмом, кальвінізмом чи
менонітством, іншими християнськими конфесіями, є те, що Джозеф Сміт ніколи
не закликав до формування якоїсь нової релігії.
При всьому конфесійному багатоманітті США, Церква мормонів займає
серед них найбільш значиме місце. «Хто з мешканців Америки ХІХ століття
виявив в її історії найбільший вплив на долю співвітчизників? – запитує мер
Бостона Джазайя Куінсі і відповідає: - Нічого дивного не буде, якщо відповіддю
на це питання прозвучить: «Джозеф Сміт, мормонський пророк». Саме Дж.Сміт
заснував релігію, яка витримала перевірку часом і стала однією із найбільш
впливових релігій Америки.
Джозеф Сміт народився 25 грудня 1805 року в місті Шерон (штат Вермонт,
США) у багатодітній сім’ї збіднілих глибоко релігійних фермерів, яких було
навернуто до пресвітеріанської віри. Джозеф одержав формальну освіту,
оскільки постійна зайнятість домашнім господарством не залишала йому
вільного часу для ґрунтовного навчання. «Оскільки праця на благо сім’ї забирала
у всіх її членів всі сили, ми були позбавлені можливості вчитися… Мене трохи
навчили читати й писати і розповіли про прості арифметичні правила. Такими
були мої здобутки в грамотності», - згадує сам Дж. Сміт.
Святі останніх днів називають Дж. Сміта Пророком, бо ж в традиціях
Старого і Нового Завітів він при формуванні власного вчення залежав від
одкровення Бога, а не від своєї освіти. «Відтоді небеса вже не були зачиненими,
- наголошують «Основи Євангелія». – Одкровення Божі тривають і до цього дня,
проходячи через обраних ним пророків. Джозеф був обраний стати Пророком,
щоб допомогти відновити істинну Євангелію Ісуса Христа» (Основи Євангелії. –
Солт-Лейк-Сіті, 2009. – С.97).
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Постійне вивчення Біблії формувало у молодого Джозефа глибоку
релігійну віру. Ось лише протистояння різних християнських конфесій між
собою (а батьки його змінили англіканство на пресвітеріанство) спричинило
певну невизначеність у свідомості юнака, загострило в нього питання істинності
різних віровизнань. Відвідуючи, коли випадала така можливість, збори наявних
в окрузі релігійних угрупувань – методистів, пресвітеріан, баптистів, інших, він
одначе стояв поза ними. «Серед цієї війни слів і зіткнення думок я часто
розмірковував про себе: «Що ж робити? На боці якої секти правда? Чи може вони
всі помиляються? Чи може лише одна з них істинна? Як я можу знати про це?»
(Свідчення Пророка Джозефа Сміта. – 1997. – С.2).
За цих душевних збуджень чотирнадцятирічний юнак у 1820 році
неподалік від свого дому мав ранньої весни 1820 року видіння-зустріч із БогомБатьком і Його Сином. Як засвідчує сам Джозеф, вибачивши йому всі скоєні
гріхи, вони водночас радили йому поки що не ставати послідовником якогось із
існуючих віросповідань (Там само. - С.4). Після цих зустрічей-видінь хлопець
продовжував займатися своєю буденною працею, потерпаючи весь час від
жорстоких утисків з боку різних груп людей - як релігійних різних конфесійних
течій, так і нерелігійних. Вони висміювали його за його розповіді про видіннязустрічі з Богом-Батьком і Його Сином, так і за те, що не сповідував якесь
конфесійне віровизнання. В цей час Джозеф, як це він сам розповідає,
«обертаючись в різних суспільних колах, я часто припускався навіть
безрозсудних помилок, виявляючи недоліки, притаманні молодості, і був
підвладний слабостям людської натури, які, соромно сказати, вводили мене в
різноликі спокуси, образливі для Бога» (Там само. – С.8). Проте це не були тяжкі
і злісні гріхи, - наголошує Джозеф, - «бо до такого я ніколи не мав схильності за
моїм єством».
У вересні 1823 року юнаку під час його щирого звернення до Бога в
білосніжному одязі з’явився ангел Мороній і, як це оповідає сам Дж. Сміт, сказав,
що «він вісник, посланий до мене з присутності Бога, і що Бог призначив мені
роботу, і що ім’я моє матиме добру і погану славу серед усіх народів, колін і
язиків» (Там само. – С. 9). Ангел оповістив йому місце схову золотих пластин із
текстом Книги Мормона, яка вміщує повноту вічного Євангелія в тому його
вигляді, який Спаситель дав його давнім жителям. Проте не з першого, а лише
п’ятого разу ангел Мороній дозволив Джозефу взяти пластини. В такий спосіб
він здолав ті думки про їх комерційну цінність, які полонили спочатку розум
юнака. Джозеф мав навчитися фокусуватися на релігійних вартостях текстів
пластин, відкинувши розмірковування про їх вартість як золота.
Згідно «Книги Мормона», ще за 600 років до Різдва Христового сім’я
одного із жителів Єрусалиму Легія за вказівкою Духа Святого залишила це місто
і на спеціально побудованому кораблі перебралася на Американський
континент, де й дала початок двом народам – нефійцям і ламанійцям. Книга
засвідчує й те, що цих людей відвідав сам Спаситель уже після свого
Воскресіння, навчав їх тут законам своєї віри, встановив серед них свою Церкву.
Серед нефійців виділявся Пророк Мормон, який разом із іншими пророками вів
викарбувану опісля на металевих пластинах Хроніку життя свого народу. Саме
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цей літопис, захований сином Пророка Моронієм в кам’яній скрині на пагорбі
Кумора біля села Манчестер (штат Нью-Йорк), і знайшов Дж. Сміт. Згідно
оповідей, оригінал книги, як вже зазначалося, бачило, окрім Сміта, ще
одинадцять осіб.
В квітні 1829 року до дому Сміта в Каліфорнії, де він жив, приїздить Олівер
Каудері, який до того вчителював у тій місцевості, де жив батько Джозефа. Вони
разом стали перекладати, записані на пластинах, тексти Книги Мормона. Вже 15
травня Джозеф і Олівер на їх прохання про хрещення і відпущення гріхів
одержують від Івана Христителя владу Ааронового священства і право христити
один одного. «Вам, мої товариші у служінні, - сказав він, - в ім’я месії я передаю
священство Аарона, яке володіє ключами священнослужіння ангелів, і євангелії
покаяння й хрищення зануренням для відпущення гріхів, і його вже ніколи не
буде забрано знову із Землі, до того часу, як сини Левія пожертвують знову
жертву Господові у праведності» (Там само. – С. 19). Далі Сміт пише: «Ми були
сповнені Святого Духа і раділи в Бозі нашого спасіння. Наш просвітлений розум
почав відкриватися для розуміння писань, і істинне значення й задум
найтаємніших місць відкривалися нам, як ніколи досі. Ми навіть не могли собі
уявити, що можемо осягнути його такою мірою». Проте Джозеф і Олівер змушені
були приховувати те, що вони одержали священство в новій Христовій Церкві,
що були охрищені, оскільки дух переслідувань іновірців в цій місцині надто
проявлявся. Релігійні проповідники і віряни різних конфесій їм погрожували
навіть вбивством.
В наступні роки Джозеф мав ще багато одкровень, дев’яносто з яких
подаються в книзі «Вчення і Заповіти» (ВЗ). Серед них є одкровення з організації
нової Церкви, заснування в Америці Нового Єрусалиму – міста Сіону. Саме з
цією метою й зібралися у вівторок шостого квітня 1830 року в будівлі Пітера
Уімера в окрузі Джексон (штат Міссурі) послідовники Сміта. Першим і другим
старійшиною нової Церкви стали покликані в ці чини священства Джозеф і
Олівер. Після цього вони, керуючись проявами Святого Духа, висвячували у
різні чини священства деяких своїх братів по вірі. В наступні роки Сміт керував
Церквою вже завдяки допомозі божественного одкровення, одержуваного ним
під час постійних молитовних звертань до Всевишнього. «Переживши щасливий
час, коли ми свідчили й відчували силу і благословення Святого Духа, які були
даровані нам завдяки благодаті Бога, ми розійшлися, радісно усвідомлюючи те,
що ми тепер члени Церкви Ісуса Христа, Богом визнані, організовані за Його
заповідями й одкровеннями, які він дав нам у ці останні дні, і у відповідності до
того порядку у Церкві, який описано в Новому Завіті» (Там само. – С.26). При
заснування Церкви вона мала всього шість своїх членів.
Весною 1831 року Святі останніх днів переїхали із штату Нью-Йорк в штат
Огайо, де зосередилася на той час основна частина сповідників нової Церкви.
Саме в місті Кертленді на шість років осідає штаб-квартира ЦІХСОД. Тут було
збудовано її перший храм, засновано банк, видавництво, почала виходити газета.
Але то був час релігійної нетерпимості. Розгорнута Святими останніх днів
широка місіонерська діяльність зустріла активну протидію з боку інших
християнських конфесій. Вони руйнували оселі прибічників нової релігії,
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грабували й погрожували їм вбивством. Святі вимушені були переїздити до
інших регіонів, залишаючи свої будівлі, добре облаштовані ферми.
Щоб зберегти своє життя, Пророк також вимушений був постійно міняти
місце проживання. Водночас і в самій Церкві із-за якоїсь невизначеності
формувалася опозиція йому. До неї ввійшли ті, хто був невдоволений
включенням Сміта своєю діяльністю в економіку й політику, змістом деяких
виголошених ним одкровень, хто звинувачував його у спробах здійснити повний
контроль за життям своїх послідовників.
Працюючи в Хармоні, Джозеф деякий час квартирував у будинку Хейлів.
В січні 1827 року він одружився на їх доньці Еммі. Подружжя оселилося в домі
Смітів у Манчестері. В березні 1838 р. Дж. Сміт із сім’єю переїздить в Фар Уест
(штат Міссурі) з наміром заснувати там громади Святих останніх днів і
побудувати храм. Але й тут він зустрів протидію з боку старожилів-іновірців. В
серпні цього року вони, використовуючи насилля, не допускали послідовників
Сміта до участі у виборах. Протистояння виявилося настільки сильним, що
навіть були людські жертви. 31 жовтня Джозефа Сміта, звинуваченого в актах
державної зради, ув’язнили на п’ять місяців.
Після втечі у квітні 1839 року з-під варти, Сміт обирає нове місце
поселення Святих – на березі Міссурі в штаті Іллінойс. Збудоване тут на
осушеній землі містечко під назвою Нову (що означає «прекрасне») так швидко
росло, що через декілька років навіть стало супутником Чикаго. Джозеф був не
лише мером міста-сорокатисячника, а й головою місцевого муніципального
суду. В ранзі генерал-лейтенанта він очолював гарнізон Нову й муніципальну
міліцію. Було організовано видання газети «Times and Seasons». Нову як «місто
праведників» нагадувало своєрідну теократію, де релігійне життя тісно
поєднувалося з елементами розвинутого громадянського суспільства й ринковою
економікою. Коли влада штату Іллінойс почала гоніння на Святих останніх днів
і ніхто із національних лідерів Америки не став на їх захист, Пророк виставив
свою кандидатуру на Президента США, одержавши у такий спосіб право на
дискусії щодо прав своїх людей.
Фактично в цей час і саме у Нову відбулося змужніння спільноти мормонів
і становлення їх Церкви як Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Саме тут
спільнота мормонів настільки зміцніла, що це не дало їй можливості в
наступному розпастися і зникнути. І саме в ці роки Дж. Сміт оприлюднив своїм
ближнім учням і послідовникам ті теологічні й обрядові принципи, які стали
основою своєрідності та унікальності мормонізму як нової християнської
конфесії.
Нову розросталося як центр нової християнської конфесії, з якою інші
релігійні течії регіону із-за її високої привабливості не могли толерантно
співіснувати.
Відносна безпека дала можливість Сміту активізувати місіонерську
роботу, звернути увагу на організацію церковних громад. Церквою відтоді стали
керувати Дванадцять Апостолів на чолі з Першим Президентом. Але в середині
Церкви росла протидія керівництву Сміта, зокрема отриманому ним одкровенню
про відновлення давнього права на багатоженство. Навіть Бригам Янг згадував,
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що коли його вчили багатоженству, то вперше в житті захотілося вмерти.
Опозиція в квітні 1844 року організовує свою реформовану Церкву й починає
видавати газету «Нову Експозитор». Розглядаючи останню як загрозу
громадянському спокою, міська рада Нову, в якій, як мер, головував Дж.Сміт,
приймає рішення про закриття друкарської майстерні. Внаслідок цього почалися
нові безпорядки. Влада округу Хенкок (штат Іллінойс), до якої входило й
містечко Нову, дала згоду на нове (а їх до цього він мав уже 36) ув’язнення Сміта.
Але суд над ним так і не відбувся. Натовп невідомих із закритими обличчями 27
червня 1844 року увірвався у Картедемську в’язницю, в якій знаходився Джозеф
із своїм братом Хайрумом, і вбив їх. Тисячі Святих останніх днів зібралися в
Нову на оплакування втрати свого Пророка.
Дж.Сміт не був такою самозакоханою і непривабливою людиною, якою
його подають критики мормонства. Високий, стрункий і гарного складу тіла,
Джозеф займався різними видами спорту. Він ніжно любив своїх дітей, а їх у
нього, включаючи й усиновлених близнюків, було аж одинадцять. Пророк був
надто енергійною, вишуканої поведінки людиною, завжди веселий, працьовитий
і цілеспрямований, відданий друг, турботливий товариш, непримиренна до
несправедливості людина - таким знали Сміта його сучасники.
Сміт дуже сильно любив свою сім’ю. Він особливо турбувався про дітей.
«О Боже, - пише він, - благослови моїх маленьких дітей здоров’ям і довгим
життям, щоб вони змогли зробити багато доброго у своєму житті заради Христа.
Амінь». Джозеф був відданим другом і виявляв постійно турботу щодо інших
людей. Він навіть протягував руку допомоги тим, хто причиняв йому зло. «Я
відчуваю, що зобов’язаний бути другом всім, незалежно від того, справедливими
чи не такими вони є, - наголошував Пророк. – Всі вони мають часточку мого
співчуття і жалості. Любов – це головна риса Божества. Вона має виявлятися
тими, хто прагне стати синами і дочками Бога. Людина, яку сповнює любов Бога,
не задовільниться благословеннями лише для своєї сім’ї, а має думати про весь
світ, бажаючи благословити кожну людську сім’ю». Всі, хто знав особисте життя
Пророка, його відносини з близькими і друзями, сприймали це як найбільше
засвідчення його божественної місії.
Відтак оцінка Дж. Сміта як «обачливого обманщика», «хитрого ділка» є
вигадкою того, хто в такий спосіб прагне принизити і Пророка, і відроджену ним
Церкву.
Головне, що характеризувало Дж. Сміта, це його висока духовність. До
його вчення можна підходити по-різному, але зігнорувати його не можна. Воно
вміщене на тисячах сторінок друкованих писань, історій, щоденників, листів та
книг. Написане і сказане ним не легко подеколи узгоджується із теологічними
погляди традиційних християнських конфесій. Пророк сам зазначав, що «все
Господнє має глибоку важливість; лише час, лише досвід, лише ретельні й
урочисті роздуми допоможуть пізнати його». Водночас він підкреслював, що
пророк не завжди пророк, а лише тоді, коли він діє як такий.
Ретельне вивчення того, що приписується Сміту, дає можливість
відокремити дійсні висловлювання Пророка від пізніших нашарувань на них.
Тому деякі з його праць мають статус «священних джерел». Своє вчення Дж.Сміт
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розглядав як той ґрунт, який «революціонізує весь світ». Вся його діяльність
перейнята відчуттям свого високого покликання, переконанням у вселенському
значенні нового одкровення. Його турбувало те, що багато було таких, хто не
вірив йому. Коли пластини з «Книгою Мормона» були підтверджені свідками,
Джозеф з радістю сказав своїй мамі: «Тепер нарешті вони переконалися, що я
нітрохи їх не обманював!». Доктор філософії із Нотрдамського університету
Натан Хетч, оцінюючи інтимність відносин Дж. Сміта із Батьком Небесним,
слушно зауважив: «Як історик, я вважаю, що не можна із всією достовірністю
твердити, чи мав контакти з Божественним Джозеф Сміт, а чи ж ні. Але для мене
безсумнівним є те, що сам він був переконаний в цьому».
Американські вчені нині уважно вивчають феномен свого Пророка. Один
із них, Гарольд Блум, приходить до висновку: «Сміт був справжнім релігійним
генієм, унікальним в нашій американській історії… Пропорційно його
значимості і складності він залишається найменш вивченою особистістю нашої
національної саги».
Досить об’єктивну оцінку постаті Сміта дав російський мормонознавець
Сергій Антоненко. «Атмосфера, яку він навколо себе створював, певно дійсно
переконувала людей в тому, що Джозефа торкнулася Божа благодать… Особисте
життя Пророка більше, ніж його громадська робота, свідчило про його
божественне призначення».
Ідеологи мормонізму вважають, що саме Джозеф Сміт як Пророк своєю
діяльністю заклав той фундамент ЦІХСОД, про який Ісус Христос сказав
апостолу Петру «на скелі оцій побудую Я Церкву свою – і сили адові не
переможуть її» (Мт 16:18). Скеля ця – це одкровення від Бога, яке провідники
Церкви, починаючи з Пророка Дж. Сміта одержують для її членів. Саме тому і
зараз для мормонів їх основний журнал «Ліягона» (в перекладі «Вказівник
шляху»), де друкуються праці провідників Церкви ІХСОД, є не просто одним із
церковних видань, а щомісячним вказівником їх духовного шляху.
Дж. Сміт прожив складне життя, передаючи відновлене вчення Євангелії в
новий час. За рік перед смертю він у Нову сказав своїм апостолам: «Якби я не
був зайнятий цією роботою і не був покликаний Богом, я б відступив. Але я не
можу відступити, оскільки не маю сумнівів щодо істини» (Історія Церкви. –
5:36). Дж. Сміт став жертвою тих, хто не зрозумів саме цю істину, його історичне
покликання. Вбивши Дж.Сміта, його супротивники із різних наявних в штаті
конфесій не вбили мормонізм. Передбачаючи все можливе, Джозеф заздалегідь
дарував ключі влади в Церкві апостолам, начолі яких став Бригам Янг. Саме він
на багато десятиліть виступив для членів Церкви не лише незаперечним
духовним авторитетом, а й далекоглядним правителем, що мав системне бачення
життєвих ситуацій й прогностичне мислення. Бригама Янга часто йменували
«папою«, що засвідчувало незаперечну силу його рішень як з релігійних, так і
цивільних питань. Під керівництвом нового Пророка ЦІХСОД мормони
здійснили понад двохтисячекілометровий перехід на Захід Сполучених Штатів в
долину Великого Солоного Озера, де ними було збудоване місто Солт-Лейк-Сіті.
Однак не вся частина створеної Смітом мормонської спільноти визнала
Бригама Янга за Пророка і главу Церкви, погодилася йти з ним на переселення.
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Характерно, що серед них виявилися дружина Сміта Емма і друга особа з
одержання священства - Олівер Каудері. Скоріше останній зробив це від
ревнощів, бо ж сподівався на обрання його Пророком після смерті Дж. Сміта.
Але ж, як відомо, особливості переселення із Нову дивовижно пророкував сам
Дж. Сміт: «Святі ще страждатимуть від багатьох випробувань і їх буде виведено
до Скелястих гір. Ви побачите, що Святі стануть могутнім народом посеред
Скелястих гір».
Відтак на здійснення багатокілометрового переходу Святих останніх днів
спонукала не якась їх фанатична сп’янілість новою релігійною вірою, а тверда
переконаність в тому, що все відбувається відповідно із даним Богом Пророкам
одкровенням про побудову нового Сіону й здійснення ними Божого бажаннязадуму про «збирання останків отари своєї зо всіх країв» (Єр. 23:3). Йдучи до
земель Нового Єрусалиму, переселенці відчували при цьому себе обраним
народом, а свою Церкву розглядали саме як відроджену Церкву Ісуса Христа.
Все сказане вище про великий і значною мірою трагічний перехід мормонів із
Сходу на Захід Америки дає можливість зрозуміти, що спонукало їх зірватися із
насиджених й обжитих місць і йти на незнані та неолюднені землі, що рухало
цими переселенцями і спонукало їх йти далі і далі навіть за умов постійного
голоду і холоду, хвороб і смертей, чому вони навіть за цих життєвих труднощів
зберігали віру у своїх керманичів.
Обживаючи землі Юти, мормони прирівнювали себе до давніх ізраїльтян,
які прийшли в землі Ханаану. Вони іменували себе «ізраїльтянами Нового
Світу«, а при освоєнні земель Юти різні її місцини називали біблійними іменами.
Йдучи до земель «Нового Єрусалиму» і поселяючись на них, переселенці
відчували при цьому себе саме обраним народом, а свою Церкву розглядали як
відроджену Церкву Ісуса Христа - саме ту, яка забезпечить їм виповнення всіх
обіцянок Божих.
Безумовним чинником, який об’єднував громади мормонів, спонукав їх
терпіти життєві невзгоди, була спочатку віра в те, що Джозеф Сміт є дійсним
посланцем з місією спасіння від Небесного Батька. Опісля такий авторитет мав
вже Бригам Янг. Він був сильною особою, але ті випробування, які випали на
долю переселенців, позначилися помітно і на його здоров’ї. Із словами «Джозеф!
Джозеф! Джозеф!» на устах він помер 29 серпня 1877 року.
Центр Юти - місто Солоного озера поступово розбудовувалося. На
Храмовій площі Солт-Лейк-Сіті з’явилася славетна Скинія. Треба бачити цю
будівлю (автор її бачив і заходив до неї чотири рази), щоб оцінити геній її
творців. В ній було встановлено величезний орган й організовано при ній
відомий й нині у всьому світі хор. Розпочате в 1853 році будівництво
солтлейкського храму було завершене у квітні 1893 року. За розмірами своїх
площ він є одним з найбільших храмів світу. В цьому збудованому мормонами
столичному місті американського штату Юта й нині знаходиться всесвітнє
Головне Управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів, проживають
пророки Церкви, яких з часу її появи було вже п’ятнадцять.
Президент Церкви ІХСОД є Пророком, Провидцем і Одкровителем. Згідно
віровчення Церкви, божественна істина відкривається людям саме через
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Пророків – праведних людей, обраних Богом, яким він шляхом одкровення
повідомляє свій план діяльності щодо спасіння людей в осягненні істин,
одержаних від нього через Пророків, а людям допомагає через Святий Дух. «Дух
істини є від Бога, - наголошує Дж. Сміт. – Я є Дух істини, а Іван Христитель
свідчив про мене, говорячи, що він одержав повноту істини; і жодна людина не
одержить повноту, якщо вона не буде дотримуватися заповідей Його».
Серед цих пророків були насамперед Ісус Христос, а також Адам, Авраам,
Мойсей, Нефій, Іван Христитель, інші. Через пророка останніх днів Джозефа
Сміта Господь відновив Свою Церкву. Послідовники ЦІХСОД вважають, що їм
особливо пощастило, бо ж, на відміну від інших конфесій, вони мають Пророків,
через яких Бог спілкується з ними.
Джозеф Сміт вчив, що Бог є не лише нашим Творцем і Правителем, а й
Батьком Небесним, Верховним Божеством. Він – реальна особа, має вигляд
людини і безсмертне тіло. Його дітьми є не лише Ісус чи Люцифер, а всі земляни.
Тому й іменують вони Його Батьком Небесним. У цьому Церква ІХСОД не є
оригінальною, бо ж всі релігії, в тому числі й різні християнські конфесії,
визнають кожну земну людину дитиною Бога, але не кожна з них так виразно на
цьому, як мормонізм, наголошує. «Наш Батько не кинув своїх дітей
напризволяще, не залишив без Свого впливу, - зазначається в «Основах
Євангелії». – Він послав Святого Духа, щоб той втішав і допомагав усім його
духовним дітям» (Основи Євангелії. – С. 31-34).
Згідно вчення мормонізму Ісус Христос – це перший Дух, народжений
Небесним Батьком. Тому Він для кожної людини на Землі є старшим братом.
«Ісус Христос не ідентичний Богові, - наголошують ідеологи ЦІХСОД, - але Він
став таким як Батько, а відтак і посередником між Ним і людиною завдяки своїй
досконалості та рятувальній місії».
Хочу, як автор, відзначити тут ще одну особливість бачення мормонами
постаті Ісуса Христа. Вона відповідає його місії у світі – спасіння. Ісус був
покликаний до неї, дав на неї свою згоду, а тому переживав за свій смертний
шлях як істота вищого плану буття, що чомусь не бажають бачити православні,
католики і протестанти, будуючи на стражденному Ісусі ледь не все своє
віровчення й обрядодіяння. На традиційному зображенні мормонами Ісуса
Христа ми бачимо горду, впевнену у своїй високій місії постать, а не плаксиву й
немічну людину, як те є в православних чи католиків, на яку навіть якось
неприємно дивитися, бо ж маємо явне приниження величі Спасителя. Христос з
піднятою головою йшов на свою Голгофу, бо ж знав, що то - місія Його.
Із присутності Бога і Його Сина, повчав Дж. Сміт, виходить Дух Святий,
який світить як сила Божа кожному, хто приходить у смертне життя. Дух Святий
має тіло із духу, що нагадує людський образ. Хоч в певний час Він і знаходиться
в якомусь місці, проте Його вплив водночас відчувається скрізь.
Основним аргументом, яким користуються опоненти Церкви ІХСОД,
заперечуючи її християнськість, є те, що мормони нібито заперечують Святу
Трійцю. Повторимося тут в тому, що прискіпливе вивчення Священних писань
Церкви свідчить, що Трійця мормонами не заперечується, а лише по-своєму
витлумачується. Вона більше відповідає біблійному її розумінню, а не тому, яке
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сконструювали Отці Церкви і перші християнські собори. У мормонів БогБатько, Бог-Син і Бог-Дух Святий постають як окремі особи, які єдині у своїй
меті, але відмінні у своїх ролях. Визнаючи Святу Трійцю, Церква Ісуса Христа
Святих останніх днів розглядає її іпостасі як відмінні одне від одного вияви
Верховного Божества. «Кожний з них має важливе завдання в плані спасіння.
Батько наш Небесний є нашим Батьком і Правителем, Ісус Христос – наш
Спаситель, а Дух святий є Одкровенням і Свідченням істини» (Основи Євангелії.
– 1993.- С. 36).
Своєрідним є також розуміння мормонами природи Бога. Він нібито
колись був звичайною людиною, жив, як і Ісус Христос, на Землі і став тим, ким
є. Дух Святий свідчить про Батька і Сина й відкриває істину про Себе. «Бог є
прославленою і досконалою людиною, особистістю, яка має плоть і кістки, –
підкреслюють ідеологи Церкви. – В середині цього відчутного тіла знаходиться
вічний дух» (Вчення і Заповіти. – 130:22). А якщо так, то з Богом можна
спілкуватися в такий же спосіб, як і з будь-якою людиною. Більше того, духом
своїм кожна людина подібна своїм Небесним Батькам, а тому має всі можливості
для досягнення їх досконалості і піднесення до Них.
Але оскільки на Небі кожному дані різні таланти і здібності, то й на Землі
люди покликані вершити різні справи. Земне життя в фізичному тілі дане їм саме
для випробування через даровану Богом свободу волі і розвиток в собі
Божественних якостей. Якщо людина витримає всі земні випробування, то її дух
після смерті одержить всю повноту радості, які є у Небесних Батьків і подібні
їхнім безсмертні тіла. План прогресування людини Церква ІХСОД окреслює так:
«Якщо ми будемо наслідувати Його (Бога – авт.) план, то станемо такими ж, як і
Він. Ми одержимо воскресле тіло, будемо мати владу на небесах і на землі,
станемо небесними батьками, і у нас будуть духовні діти, як і в Нього» (ВЗ.
132:19-20).
Церква мормонів має свої Символи віри, сформульовані Дж.Смітом ще в
1842 році в листі на ім’я редактора газети «Chicago Democrat» Джона Уенворта.
Вони в дечому повторюють (точніше – конкретизують) Нікео-Цареградський
Символ віри, який визнають за свою догматичну основу три течії християнства
– католицизм, православ’я і протестантизм. Проте, як зауважив Президент
Гордон Хінклі, «ми не приймаємо ні Афанасіанський, ні Нікейський Символи
віри, ні якийсь інший символ віри, що ґрунтується на традиції й умовиводах
людей. Ми приймаємо як основу нашого вчення міркування Джозефа Сміта.
Якщо Джозеф Сміт дійсно говорив з Богом Батьком і Його улюбленим Сином,
то все решта, про що він говорив, є істина. Це є стрижень, на якому обертаються
ворота, що ведуть до спасіння і життя вічного».
У Смітівський Символ віри включені ті особливості, які характеризують
саме Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів і про які в дещо розширеному
форматі вже йшла мова вище в нашій брошурі, а це: заперечення первородного
гріха як темної сили, яка нібито тяжіє над людством навіть після жертовної
смерті Ісуса Христа, і наголошення на індивідуальній відповідальності свідомої
особи. В цьому Дж. Сміт близький не до вчення про первородний гріх Августина,
а до його витлумачення стоїком Пелагієм. У Смітівському Символі віри по269

своєму витлумачена Свята Трійця. Проголошується також триваюче одкровення,
віра в дар пророцтва тощо. До Символів віри Церкви ІХСОД входить 13
визначальних положень, а саме:
1. Ми віримо у Вічного Батька, в Сина Його Ісуса Христа і в Святого Духа.
2. Ми віримо, що люди будуть покарані за свої власні гріхи, а не за
погрішіння Адама.
3. Ми віримо, що через спокутування Христа все людство може бути
спасенним, наслідуючи також закони і таїнства Євангелія.
4. Ми віримо, що основними законами й обрядами Євангелія є: перше –
віра в Господа Ісуса Христа, друге – покаяння, третє – хрищення через занурення
у воду з метою відпущення гріхів, четверте – рукопокладання для дарування
Святого Духу.
5. Ми віримо, що людина має бути покликаною Богом через одкровення і
рукопокладення тих, хто наділений владою, щоб проповідувати Євангеліє і
виконувати обряди її.
6. Ми віримо в той же устрій, який існував в первинній Церкві, а саме: в
апостолів, пророків, пасторів, вчителів, євангелістів та ін.
7. Ми віримо в дар мов, в пророцтва, одкровення, видіння, зцілення, у
витлумачення мов та ін.
8. Ми віримо, що Біблія – слово Боже, постільки, оскільки вона
перекладена вірно; ми також віримо, що Книга Мормона є словом Божим.
9. Ми віримо у все, що відкрив Бог, у все, що Він нині відкриває, і ми
віримо, що Він ще відкриє багато великих і значимих речей, які стосуються
Царства Божого.
10. Ми віримо у дійсне возз’єднання Ізраїлю і у відновлення десяти колін,
в те, що Сіон (Новий Єрусалим) буде заснований на Американському
континенті; що Христос буде особисто царювати на Землі, і що Земля оновиться
й одержить свою райську красу.
11. Ми залишаємо за собою право вшанування всемогутнього Бога згідно
голосу нашої совісті і надаємо всім людям те ж право: хай вони вшановують так,
як їм заманеться, де кому забажається.
12. Ми віримо в підпорядкування государям, президентам, правителям і
державним службовцям, дотримуючись, шануючи і підтримуючи закон.
13. Ми віримо, що ми повинні бути чесними, правдивими, непорочними,
доброзичливими, високоморальними і приносити добро всім людям; дійсно, ми
можемо сказати, що дотримуємося установок Апостола Павла. Ми всьому
віримо, на все сподіваємося, ми багато натерпілися і сподіваємося, що зможемо
знести все. Якщо є щось добродійне, прекрасне, варте поваги чи похвали – ми
прагнемо до всього цього.
Мормони вірять в те, що їхнє віровчення повністю узгоджується із вченням
Ісуса Христа, а наявні розходження догматичних основ їх Церкви із вченням
інших християнських спільнот можна з’ясувати історичними факторами,
нагромадженням з різних причин у їх віровченнях спотворень і довільних
інтерпретацій. Якщо ж уважніше придивитися до тих «новацій», які вніс Дж.
Сміт у християнське віровчення, то можна зауважити, що то є відповіді на
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«невирішені« питання богослов’ям традиційного християнства.
Як і всі християни, Святі останніх днів вірять в Друге пришестя Ісуса
Христа. Спаситель сказав Дж.Сміту: «Я прийду з небес із силою і з великою
славою... і буду жити у праведності з людьми на землі тисячу років...»(ВЗ. –
29:11). Згідно вченням Церкви, вже є ряд ознак, які засвідчують близьке
пришестя Спасителя. Саме тому вона й внесла у свою назву слова «останні дні».
Серед цих ознак мормони називають вже перелічені вище: поширення
аморальності, постійні війни, землетруси, посухи, повені, голод та ін. Ці
знамення є жахливими і сумними. Вони так поширилися в наш час, що їх можна
відвернути лише завдяки втручанню Бога. Поруч з цим, наголошує Церква
ІХСОД, є ще й радісні знамення, які також є вісниками скорого приходу Ісуса.
Ними є відновлення Євангелія Дж. Смітом, поява Книги Мормона, поширення
євангельського вчення по всьому світу завдяки місіонерським зусиллям Церкви
ІХСОД та ін.
Фізичне тіло людини мормони розглядають як одне із вічних благ,
одержаних від Бога. Воно настільки важливе для людини, що Ісус Христос
називав саме його «Храмом Божим» (І Кор. 3,17). Тому мормонізмом
засуджується будь-яке опоганення тіла, що постає в формі принесення собі
людиною фізичної й духовної шкоди. Так, у виданнях для молоді знаходить
негативну оцінку носіння нескромного одягу, оголення тіла з метою приваблення
уваги оточуючих, татуювання та ін.
З метою збереження здоров’я людини Бог через Пророка Дж. Сміта дав
спеціальне одкровення – «Слово Мудрості». Тут він насамперед встановив
невживання вина й алкогольних напоїв, оскільки вони призводять до фізичного
і душевного травмування тих, хто вживає їх. Шкідливими тілу й духу у «Слові
Мудрості» визнано також тютюн, «гарячі напої» (кава, чай, кока-кола та ін.),
наркотики. Корисними для тіла тут оголошуються фрукти, овочі, риба, зернові
крупи. Зауважено на помірковане вживання м’яса тварин й птахів.
Але здоров’я людини, на думку мормонів, залежить не лише від тієї їжі,
яку вона вживає. Один із Пророків Церкви наголошував, що люди «повинні
вчитися тримати свої тіла здоровими, дотримуватися правильного способу
життя..., дихаючи чистим повітрям, займаючись фізичною зарядкою і
купаючись» (Основи Євангелії. – С. 204). Ще Дж. Сміт застерігав: «Перестаньте
бути бездіяльними; ... перестаньте спати більше, ніж треба; йдіть на ночівлю
рано, щоб не були стомленими; вставайте рано, щоб відчути себе добрими
розумом і тілом!» (Вчення і Завіти. – 88:124).
Святі останніх днів далекі від того аскетизму, який проповідують
традиційні християнські конфесії. Оскільки Бог наділив кожну людину
особливим талантом і здібностями, то вона має розвивати їх і користуватися
ними повністю у своєму житті. Дж. Сміт з цього приводу казав: «Кожний син
Божий і кожна дочка Божа одержали колись талант. І від кожного потрібно
одержати вірну відповідь за використання його або ж за зловживання ним» (The
Returned Missionery//Juvenile Instructor.- 1903. – November. - P. 689).
Члени Церкви розглядають освіту як справу релігії. «Славою Бога є
розум», – гласить один із принципів їх вчення. Проблема всеохоплюючого
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інтелектуального розвитку є постійною турботою ЦІХСОД. При керівному
органі Церкви з 1888 року діє спеціальний відділ освіти, а навчання членів
Церкви започаткував ще Дж. Сміт у 1832 році. Вона зокрема включає в себе
вивчення протягом 4-х років курсу з чотирьох Священних для кожного мормона
книг – Старого і Нового Завітів, «Книги Мормона», «Вчення і Заповітів» й
«Дорогоцінної Перлини». Правда, визнаючи Біблію як свою Священну книгу,
мормони сприймають її не в тому вигляді, яким користуються католики,
православні чи протестанти, а в тому, що з’явився завдяки натхненному Богом
доопрацюванні її деяких текстів Дж. Смітом.
Церква ІХСОД – місіонерська церква. В цьому вона вбачає свій обов’язок
з виконання заповіту Ісуса Христа: «То ж ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх
в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 28:19) і засвідчуйте це «аж до
останнього краю землі» (Дії 1:18). У Церкві ІХСОД вважають, що кожний
мормон покликаний бути місіонером, «навіть якщо нас офіційно не покликано
на це й не рукопокладено» (Основи Євангелії. – С.194). Свою місіонерську
діяльність Церква почала ще в часи Дж. Сміта, який поклав на кожного Святого
останніх днів обов’язок проповіді Євангелії, а нагляд за такими проповідями у
всьому світі – на Апостолів і Семидесятників.
Місіонерську роботу відразу ж після першого видання в 1830 році «Книги
Мормона» розпочав брат Дж.Сміта Самуїл. Він об’їздив багато міст штату НьюЙорк, ознайомлюючи їх жителів з новим вченням. Восени 1830 року на
західному кордоні тодішньої території США було засновано першу місію, що
складалася із чотирьох осіб і вела проповідницьку роботу у штатах Нью-Йорк,
Огайо, Індіана, Іллінойс, Міссурі та Канзас. В подальшому місіонери стали
навідуватися не тільки до інших штатів, а й до інших країн. Очолювана у 1837
році Хібером Кімбаллом перша місіонерська поїздка до Англії завершилася не
тільки появою тут нових прихильників вчення, а й відкриттям багатьох приходів.
Нині Церква нараховує вже більше 15 мільйонів своїх членів, які проживають в
176 країнах і територіях. І це наслідок насамперед належно налагодженої
місіонерської діяльності ЦІХСОД. Нині кількість її членів за межами Штатів
стала вже переважаючою.
До Європи перші місіонери Церкви прибули ще в 1837 році. В сусідній
Україні Угорщині вони з’явилися у 1885 році. А ось до нас вони прибули лише в
1990 році, в роки горбачовських перебудов, коли країна стала відносно
відкритою до світової спільноти і рухалася до своєї незалежності. З того часу
Церква почала помітно зростати кількісно. Її апостоли Б.Пекер і Д.Оукс,
відвідавши Київ, на Володимирській гірці віддали почесті князю Володимиру як
першохрестителю русичів. Біля його пам’ятника вони благословили буття
Церкви Сина Божого на українській землі
В січні 1990 року до Києва приїхали Старійшини Д.Ноєншвандер і
Л.Карсон з метою вивчення можливостей діяльності Церкви за українських умов.
Перші місіонери з’явилися в Україні 7 жовтня цього ж року. Ними були Брайон
Бредбері із США та лікар з Австралії Іван Стратов, який володів російською
мовою. Невдовзі в приміщенні Спілки письменників відбулося зібрання
прихильників Церкви мормонів. Присутніх на ньому було лише двадцять осіб, а
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вже 25 листопада у водах Дніпра було хрещено у Святих останніх днів перших
громадян України.
Перша громада Церкви ІХСОД офіційно заявила про своє існування в
Україні у червні 1991 року. Державними органами вона була зареєстрована у
вересні місяці. З того часу на українських теренах постають все нові й нові
громади-філії мормонів. На початок 2016 року маємо офіційно зареєстрованих в
країні 52 організації Церкви мормонів. В середньому щороку кількість членів
ЦІХСОД збільшується десь на 15%. На початок 2010 року Церква нараховує в
Україні своїми членами біля 15 тисяч осіб.
30 липня 1996 року Держкомрелігії України офіційно зареєстрував
Релігійне Управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів в Україні. В
травні 2004 року було утворено Київській Український кол ЦІХСОД,
президентом якого є К. Похилько. У серпні 2010 року в Києві було відкрито храм
ЦІХСОД – єдиний храм на території постсоціалістичного простору.
Умовами, які сприяли поширенню Церкви Ісуса Христа Святих останніх
днів в Україні, були:
а) духовний вакуум, який характеризував суспільну свідомість
українського народу в останні десятиліття. Він утворився внаслідок, з одного
боку, краху комуністичної ідеології, матеріалістичних філософських поглядів на
довкілля, а з другого – відсепарованості значної кількості людей від автохтонної
духовної традиції;
б) втрата традиційними церквами свого авторитету в очах народу. Це
зумовлене, по-перше, тим що в роки соціалізму вони були елементами
офіційного політичного істеблішменту, а по-друге, тим, що в своєму
функціонуванні ці церкви законсервувалися на таких віроповчальних і
обрядових формах, які не сприймаються інтелектуальними віруючими,
молоддю, постають для них як якийсь анахронізм, що зберігся ще з часів
середньовіччя;
в) руйнація в урбанізованому суспільстві тісних міжособистісних
відносин, насамперед сімейних, розрив наявних в минулому тісних зв’язків
поколінь, а також втрата громадською думкою ролі важелю контролю за
характером релігійності особи;
г) духовна денаціоналізація за умов соціалістичного буття
інтернаціоналізованого під “совєтський народ» значного масиву населення
України. Саме вона призвела до втрати відчуття національної традиції, рідної
батьківської віри, потреби в збереженні зв’язків між поколіннями через духовну
традицію.
Сприятливі умови для поширення нових релігійних течій в Україні
створило прийняття в 1991 році Верховною Радою закону «Про свободу совісті
і релігійні організації», який зафіксував право особи «сповідувати будь-яку
релігію», відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні погляди.
Детермінанти-причини поширення Церкви Ісуса Христа Святих останніх
днів мають переважно індивідуальну зорієнтованість, виявляються на духовному
рівні і не завжди піддаються вербалізації. Зростання ролі окремої особи у всіх
сферах суспільного життя незалежної України зумовлює те, що її релігійність все
273

більше індивідуалізується, приватизується, сильнішою стає її потреба в
особистому Богові, своєму шляху до Бога. Причинами пошуку нової Церкви
деякими громадянами України постала психологізація, внутрішня
секуляризованість, певна раціоналізованість та інше їх особистої релігійності. В
Церкві вони шукають засіб врівноваження своєї психіки, впевненості в своєму
особистому чи сімейному житті. Прочитання Біблії спонукає багатьох віруючих
до пошуків таких конфесій, які б могли їм вирішити деякі проблеми
герменевтичного її витлумачення.
В мормонстві в ролі привабливого чинника для тих, хто шукає себе в
релігіях, постає:
– певна неортодоксальність (навіть помітна реалістичність) у витлумаченні
біблійного вчення;
– ретельне обґрунтування повноти Євангелії у віровченні ЦІХСОД, що
знайшло своє вираження у кількості Священних Писань, які використовуються
Церквою;
– постійна увага до кожного члена Церкви, інтелігентність у взаємних
відносинах між вірними;
– здоровий спосіб життя, зокрема турбота про стан здоров’я;
– сімейність у виявах і дотриманні норм релігійності;
– пошана до предків, прагнення віднайти сліди їх і засвідчити свою любов
до них шляхом виконання спеціальних обрядових дійств;
– сприйняття і схвалення активної життєдіяльності людини (так, мормони
люблять спорт, зокрема зимовий);
– відкритість до здобутків людської культури, мистецтва, прагнення
опанувати ними;
– толерантність щодо інших конфесій і прагнення бути причетними до
утвердження свободи віросповідань.
Основне, що сприяє розширенню мережі громад Церкви мормонів в
Україні, є активна діяльність її місіонерів, кількість яких щороку сягає до 250
осіб. Позитивним є те, що вони прагнуть вести свою місіонерську роботу
українською мовою, використовуючи також українською мовою видрукувані
священні книги Церкви ІХСОД, налаштовані на позитив щодо виявів української
духовності. Це засвідчує повагу Церкви до місцевих традицій, національної
культури, процесу українського державотворення, відродження після вікової
московської колонізації.
Американське походження мормонізму для декого, насамперед в Російській
Федерації, служить підставою для зарахування місіонерів Церкви до службовців
ФБР, простіше – до американських шпигунів. Смішно дивитися ті телекадри, коли
молоденьких місіонерів подають як шукачів військових таємниць. Я свого часу
одержав військовий фах з розвідки. Знаю, як нас готували до розвідницької
діяльності в тилу ворога. Я мав знати зовнішні ознаки різних видів військової
техніки, знати так, щоб, побачивши десь на безлюдді приховану військову техніку,
тут же зафіксувати що то є, де і скільки. Де це в Америці мормони готують своїх
молодих місіонерів до такої діяльності ? Такого немає. Це – по-перше. А по-друге,
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якщо ви вже приймаєте мормонських місіонерів за шпигунів, то дайте хоч одно
засвідчення цього, як у нас кажуть, піймайте і зафотографуйте. А так маємо
голослівну брехню, зорієнтовану на дискредитацію конфесії.
Церкву Ісуса Христа Святих останніх днів автор відносить до
неопротестантизму, що засвідчує переконаність її послідовників в тому, що
первинна Церква Ісуса Христа припинила своє існування на Землі незабаром
після смерті перших її Апостолів, а Святі останніх днів мають своїм завданням
відродження її. ЦІХСОД є християнською конфесією, бо ж своє покликання
вбачає в сповіщенні про Спокуту і Воскресіння Христа.
Інколи мормонам на підстав того, що вони не так сприймають Ісуса Христа
як, скажімо, правослдавні чи католики, роблять їм закиди в нехристиянстві. Цей
закид звучить і в тій новітній передачі про ЦІХСОД, яку прокручує московське
телебачення. А між тим це далеко не так. В дечому, зокрема у вченні про
творіння світу, Землі, небесних тіл, рослинно-тваринного світу й людини,
мормони відводять Ісусу Христу навіть більшу роль, ніж інші християнські течії.
Бог-Батько у них не сам творить світ протягом шести днів, а через Сина свого
єдинородного (Див.: Оповідання Старого Завіту. – 1980). Мормони вірять в Ісуса
й поклоняються йому. «Якщо ми маємо віру в Ісуса, – говориться в «Книзі
Мормона», – то ми говоримо про Христа, ми втішаємося у Христі, ми
проповідуємо Христа, ми пропагуємо про Христа» (Нефій. – 25:26). Повна назва
цієї основної віроповчальної книги ЦІХСОД звучить так: «Книга Мормона. Нові
свідчення про Ісуса Христа». Регулярно читаючи вже біля двадцяти років
часопис-щомісячник Церкви «Ліягона» і порівнюючи його з періодичними
виданнями інших християнських конфесій (а ми їх на Відділення передплачуємо
більше шести десятків), я вражений тією кількості текстів та ілюстрацій,
присвячених Ісусу Христу, які тут постійно віднаходжу.
Перший Пророк мормонів Дж.Сміт щиро вірив в Ісуса Христа. Як свідчить
він, коли Небесний Батько разом з Ісусом Христом з’явився йому, то Він повелів
ще юному Джозефу, щоб він слухав і слухався Ісуса. Дж.Сміт так і зробив, а тому
зміг отримати Книгу Мормона й відновити Церкву Ісуса Христа.
Певно що кожного, хто заспілкується з мормонами, приваблять не ті
особливості, які засвідчують їх своєрідність в християнському світі. Деякі з них
можуть навіть дещо насторожити, зокрема закритість храмів для немормонів,
таїнство шлюбу на вічність, обряди за померлих, відкритість до здобутків
людської культури, мистецтва, спорту, активна життєдіяльність (адже останнє
більшістю християнських церков не сприймається).
Подеколи так звані традиційні конфесії і підспівуючі їм журналісти
критикують мормонізм за те, що в його вченні і обрядовій практиці, дивись, є те,
чого в них немає. Але я просив би назвати мені хоч одну із знаних християнських
течій, яка у своєму віровченні не має чогось своєрідного, по-своєму прочитаного (і
при цьому абсолютизованого) якогось біблійного вірша. Православні не
погоджуються з католиками, які наголошують, що Дух Святий виходить не тільки
від Бога-Батька, а й від Бога-Сина, і які, окрім раю й пекла, визнають ще й
чистилище. Багатьом християнським спільнотам не подобається у вченні
адвентизму думка про одночасну смерть тіла й душі і відсутність пекла. А ось,
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здавалося б, переконливий аргумент п’ятидесятників про необхідність, окрім
водного хрещення, ще й духовного, як про це сказав сам Іван Хреститель (Мт 3:11),
також сприймається чомусь в штики. Я міг би тут перераховувати інші особливості
різних християнських конфесій, які для їх супротивників (хоч Ісус Христос
закликав любити навіть ворога) постають нібито вагомим аргументом
несприйняття їх як християнських. Мій службовий обов’язок – знати особливості
віроповчальних систем всіх конфесій, бо ж, як влучно зауважив відомий
релігієзнавець Ф.Макс Мюллер, якщо знаєш лише одну релігію, то ти не знаєш
жодної. Я сприймаю Церкву ІХСОД як всеціло християнську течію. Мормонізму,
відійшовши від притаманного традиційним християнським течіям сліпого
догматизму, вдалося з точки зору здорового глузду переглянути низку елементів
християнського віровчення і дати їм свою загалом прийнятну інтерпретацію.
Мені імпонує те, що християнство в мормонізмі, на відміну, скажімо, від
православ’я, не зупинилося на вченні Отців Церкви і Соборному вченні першого
тисячоліття, не крутять віками одну й ту ж літургію як гру зіпсованої платівки.
Ідеологи Церкви виходять з того, що оскільки промисел Божий у світі не
закінчився, то Батько Небесний дає постійно через пророків Церкви все нові й нові
одкровення. Відтак віровчення конфесії піддається постійно змінам і доповненням,
а не існує як мертва система догм, в які слід сліпо вірити і так само сліпо слідувати
у своєму житті. Визнаючи Біблію за одну із своїх священних книг, мормонство не
зупиняється на ній. При цьому, як на мене, в їх судженнях, що Біблія –людський
витвір, є більше істини, ніж в тих, хто авторство її приписує Богу, зокрема Новий
Завіт – Ісусу Христу. Хоч авторство всіх 27 останнього чітко визначено. Серед них
немає Ісуса Христа.
Я погоджуюся з тими, хто називає мормонізм одним із найбільш вдалих
зразків втілення проекту «світської релігійності». Вивчаючи Священні книги
мормонів, а насамперед – спілкуючись із носіями віровчення конфесії, я постійно
вловлював відсутність в мормонізмі чіткої розподільчої лінії між сакральним і
секулярним, світським. Кожний мормон, як це було і в ранньому християнстві, є
святим, а відтак прагне жити за заповідями Божими і під постійним оком й опікою
Божою. Згідно Біблії, святим є все те, що покликане до святості не абстрактно, а
практично, що відокремлене від гріха і належить Богу, становить якусь часточку
його в цьому світі. В 1-му Посланні апостола Петра цитуються слова із книги Левіт
(11:44), які нагадують християнам, що вони у всьому повинні наслідувати і йти за
своїм Небесним Батьком: «Але за Святим, що покликав вас, будьте й самі святі у
всім вашім поводженні, бо написано: «Будьте святі, бо й Я святий!» (1Пет. 1:15-16).
Тому святість для мормонів є не чимось поза світом цим, а практикою їх життя, бо
ж святими є ті, хто живе, як сказано в Посланні до колосян, в милосерді,
добротливості, лагідності, довготерпінні, взаємопрощенні (Кол. 3:12-13). Для
мормонів їх Батько Небесний не відокремлений від них якимсь простором і часом.
Тому свою Церкву вони сприймають як «царство Бога на Землі, установу,
засновану Божою силою, через яку Бог виконує свою роботу із спасіння своїх дітей»
(Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. – С.1). Поклоніння Батьку
Небесному, виконання обрядів у послідовників конфесії невіддільне від
користування всіма істинними й здоровими благами життя, які той же Батько
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Небесний дає людям. Жодну справу свою мормон не починає без прохання на неї
Божого благословіння і не завершує без подяки за її успішне виконання Батьку
Небесному.
Релігія Святих останніх днів (на відміну від наявності цього в інших
християнських конфесіях) не тримає їх у якомусь постійному страсі перед
покараннями Божими. Вона формує «довіру до Неба» й тверде сподівання на
допомогу й покровительство Бога. Звідси, певне, та атмосфера оптимізму,
святковості і радощів, яка характеризує спільнотне життя мормонів і їх
спілкування.
Церква Ісуса Христа Святих останніх днів знайшла своє місце в
релігійному житті багатьох країн світу. Певно що з часом і на українських
теренах вона не виглядатиме як якийсь привнесений ззовні релігійний феномен.
Пройдуть роки і її сприйматимуть у нас так, як ми сприймаємо нині також
закордонного походження протестантські течії – баптизм, адвентизм,
п’ятидесятництво, а вони ж у ХІХ столітті для українців виглядали також чимось
чужоземним і небажаним, сектантськими рухами.
2.3 ОЛЕКСІЙ ЛЕДЯЄВ - ЗАСНОВНИК РУХУ «НОВЕ
ПОКОЛІННЯ»
Рух цей нині поєднує більше 200 громад Західної й Східної Європи, а також
США. Головна церква руху перебуває нині в Ризі (Латвія). Очолює її старший
пастор Олексій Ледяєв.
Рух «Нове покоління» має єдину стратегію й мету - утвердити закони й
принципи, що записані в Біблії, в усіх сферах нашого життя, у тому числі в медіа,
культурі, політиці, освіті, бізнесі та ін. «Нове покоління» тісно співпрацює з
керівниками інших церков і політичними лідерами, які усвідомлюють важливість
утвердження Божественних принципів у всіх сферах життя. «Нове покоління»
зростає завдяки регулярному утворенню нових громад, а також прийнятим під своє
духовне заступництво вже існуючих релігійних громад, які бажають не тільки
підтримувати глобальне бачення й мету руху «Нове покоління», а й прагнуть стати
його складовою частиною.
Історія постання руху «Нове покоління». Народження Церкви «Нове
покоління» не було простим і формальним фактом. Цьому передувала драматична
історія, що значною мірою відбиває життєву історію її пастора Олексія Ледяєва.
Наприкінці вісімдесятих років минулого століття пастор Ледяєв служив у
баптистській Церкві. Але, переживши хрещення Духом Святим, він з дружиною й
однодумцями мігрував у п'ятидесятницьку Церкву, в якій служив як музикант та
проповідник.
Служіння Олексія досить швидко принесло Церкві знаність і популярність,
водночас зросла й кількість її парафіян. Коли пастор цієї Церкви Микола Шевчук
емігрував до Америки, то більшістю голосів на його місце був обраний Олексій
Ледяєв. Несподівана неприємність – лютеранська Церква, у стінах якої вели
служіння п'ятидесятники, закрила для них свої двері - стала свого роду
випробуванням для Олексія та його однодумців. Він протягом року продовжував
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служіння, стоячи на сходинках лютеранського храму, й робив це в спеку і холод, у
дощ та морози. Людей у цю важку пору, як ніколи, згуртовував дух віри.
Будучи «Церквою на сходах», абсолютно бездомними, вони зуміли
організувати в Будинку спорту наймасштабнішу Євангелізаційну кампанію у
Прибалтиці. На це свято був запрошений Пітер Венс - німецький євангеліст,
підготовлені три хори, музична команда. Вийшло грандіозне свято. Але коли воно
закінчилося, то довелося знову повернутися на сходи. Пізніше служіння
продовжувалося в наметі, який рижанам подарували норвезькі друзі. Але, разом з
тим, свято в Будинку спорту стало свого роду сигналом до розмежування.
Єпископат п'ятидесятницького братства побачив у служіннях Церкви, якою
керував Олексій Ледяєв, пряму загрозу своїй ідеології. «Нас дратувала їхня
релігійна рутина,- зауважує пастор, - а їх дратувала наша свобода» (Ледяев Алексей.
Разговор начистоту. – Рига, 2006. – С. 19). Тому прийшов день, коли Церква
поділилася на два ворогуючі табори - старе покоління й нове.
Крапку в їх протистоянні поставив єпископ Василь Боєчко, що відсторонив
Олексія від пасторського служіння за відступ від стандартних релігійних правил.
Це було 5 листопада 1989 року. І в цьому ж місяці прихильники, соратники,
послідовники й друзі пастора Олексія, здобувши незалежність, створили нову
громаду. Так постала Церква «Нове покоління». Олексій Ледяєв своє обрання
пастором громади подає як наслідок його нібито триразової зустрічі з Богом, який
благословив його на виконання самостійної місії за умови чистоти серця і
необмеженого послуху. Водночас Бог визначив й Апостольське покликання
Церкви «Нове покоління» і основне її завдання – стати матір’ю більше двохсот
церков-громад. Під час однієї з молитов, як пише сам Ледяєв, «щось незвичайне
відбулося. Мене обгорнула тепла хмара». Саме тоді, зазначає пастор, «Бог дав мені
три обітниці», а саме: «1. Навіть якщо недосвідчений піде, то не заблукає. 2.
Простодушного Господь оберігає. 3. З щирим Бог поводиться щиро» (Там само. –
С. 20-21).
Церква, як твердить пастор Олексій, у своєму бутті не повинна просто
займати якийсь простір, а повинна мати Богом дану чітку програму своєї діяльності
з такими її складовими, як місіонерство, служіння поклоніння, служіння євреям,
створення реабілітаційних центрів (Там само. – С. 30).
Етапи подальшої діяльності Церкви нагадують важке сходження до вершин.
Рік за роком, крок за кроком формувалася спільнота як єдине ціле. Проте, як і в час
заснування, кілька років великою проблемою для неї було питання приміщень. Зал,
який орендували у Будинку культури, лягав на плечі Церкви важким фінансовим
вантажем. Становище врятував дивний поворот долі. Збулося те, про що постійно
молилася Церква. Зненацька надійшла пропозиція придбати будинок, що пустує.
Це був Будинку культури колишнього підприємства «Еллар». Виставлена сума за
нього теж здавалася Божественним дарунком. Так почалася нова історія Церкви яскрава, благополучна й гарна. Як відзначає фундатор Церкви на основі особистого
спілкування із видатними християнськими діячами світу, «для більшості з них
«Нове покоління» стало яскравим відкриттям і символом «пробудження в країнах
нової Європи. Харизматичність нашого служіння і радикалізм підходів до
найважливіших питань віри сприймається ними як альтернатива тому
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християнству, яке віддає перевагу життю і діяльності в межах церковних стін» (Там
само. – С. 23). Ефект вибухлої бомби викликав у християнському світі вихід у світ
праці пастора «Новий Світовий Порядок». Для одних з них стратегічна доктрина
автора книги послужила сигналом до відступу, а для інших – стала ковтком чистого
повітря, стимулом до утвердження на Землі дійсних цінностей християнства.
З кожним роком зростало число християнських конфесій, з якими рух «Нове
покоління» налагоджував духовне спілкування. Найбільш плідно він співпрацює
нині із «Глобальною пасторською мережею», яку очолюють відомі християнські
діячі Джон Максвелл і Джеймс Девіс.
Проте історія Церкви «Нове покоління» не може бути повною без розповіді
про життєвий шлях її беззмінного лідера - апостола Олексія Ледяєва.
Біографія Олексія Ледяєва. У Латвію Олексій Ледяєв приїхав сформованою
особистістю. Це було у 1981 році, у ті часи, коли шоста частина землі ще називалася
СРСР. Історичною ж його батьківщиною був Казахстан. Він народився тут у 1956
році в багатодітній баптистській сім'ї, в якій було семеро дітей. Олексій став п'ятою
дитиною і єдиним довгоочікуваним сином. Його назвали Олексієм на честь діда. У
20-х роках м.ст., будучи православним віруючим, той познайомився зі
штундистами, як тоді називали баптистів, заприятелював з ними й прийняв їхнє
вчення. Коли повернувся до рідного села, то виніс із будинку ікони й сказав, що
відтепер буде поклонятися живому Богові.
Дід став реформатором за масштабами свого часу. Він очолив
штундистський рух у Пензенській області, проповідував Євангеліє, всупереч
російським звичаям, першим пройшов по селу під руку зі своєю дружиною. Ось на
честь цієї неспокійної людини й назвали онука Олексієм. Як розповідає сам пастор,
«правду говорять, що в кожного імені є своя карма, свій духовний зміст. Як ти човен
назвеш, так він й попливе. Зважаючи на все, у мене виявилися сильні генетичні
коріння саме мого діда. Його революційний потенціал вистрілив в онука».
Проглядаючи роки свого життя, Олексій Ледяєв говорить: «Народився я в
церкві, виховувався в церкві, я не знав, що таке світ, розваги. Я – вимолене в Бога
дитя. Як з дитинства був у церкві, служив, як те розумів, так і до цих днів в церкві.
Навіть не уявляю, ким би я був поза церквою» (Там само.- С.60).
Сім'я жила у бідності. Діти завжди доношували чужий одяг, заощаджували
на всьому. Мати постійно хворіла - у неї був ревматизм серця, тому «швидку
допомогу» доводилося викликати до двох разів на тиждень. Олексію було
тринадцять років, коли матері не стало. Через два роки батько знову оженився.
Олексій прийняв серцем чужу жінку, що взяла на себе турботу про величезну сім'ю,
назвав її матір'ю. «І називаю дотепер, - говорить пастор. - Спасибі їй за все!».
Переживши всі складності життя віруючої людини в країні Рад, Олексій і віру
зберіг, і навчився жити в оточенні ворожого середовища.
Середню школу Олексій закінчив із золотою медаллю. Свою любові до
вчительки хімії хлопець переніс і на той предмет, який вона викладала. Це
визначило його наступний фаховий вибір – стаціонар хімічного факультету
Казахського державного університету. Закінчивши потім вже його вечірнє
відділення, Ледяєв не працював жодного дня за фахом.
Найважливішим кроком у своєму житті він вважає переїзд із Казахстану до
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Латвії. Це було у 1981 році. На той час Олексій уже був одружений з дівчиною
також з багатодітної баптистської сім'ї. На щастя, Ольга з перших днів спільного
життя поділяла прагнення Олексія й усіляко підтримувала його. «Я дуже радий, що
ми з нею удвох можемо служити Богу. Її професія – не дружина пастора. Її
призначення – бути пастором, служити словом, молитвою… В Ольги є свої сильні
сторони служіння, а в мене – свої, а разом – ми надто хороша комбінація» (Там
само. – С.73). Через половину колишнього СРСР вони перемахнули, маючи
небагато грошей й одну велику валізу. У Ризі Олексій став членом баптистської
Церкви, влаштувався на роботу в будівельну бригаду, довелося знімати кімнату.
Незабаром сім'я збільшилася - на світ з'явилася дочка Марія, потім друга дочка Тетяна. На цей час складні духовні шукання Олексія привели його до
п'ятидесятницької Церкви, де він виступав і як музикант, і як проповідник, а згодом
став і пастором Церкви.
Його діяльність не могла бути непоміченою: він вкладав у неї не тільки душу,
але й свій унікальний талант музиканта та поета. Такий вибуховий служитель
здався п'ятидесятницькому братству ідеологічно небезпечним. Але на цей час у
пастора Олексія вже були не тільки супротивники, але й захоплені ним
прихильники. Тому коли в листопаді 1989 року Олексій Ледяєв був відсторонений
від керівництва п'ятидесятницькою Церквою, то відразу ж відбулося народження
нової Церкви, яка сьогодні відома у всьому світі під назвою «Нове покоління«.
У наші дні пастор Олексій - один з найвідоміших проповідників на
пострадянському просторі. Він очолює міжнародний рух «Нове покоління», який
нараховує більше двохсот громад у світі, понад 120 з яких діють в Україні. У нього
гармонійна й щаслива сім'я - дружина Ольга служить пастором, виросли три
доньки, які йдуть слідами своїх батьків. «Я прагну дома не бути пастором, зізнається Олексій Ледяєв. – Дома я хочу бути другом своїм донечкам і своїй
дружині… Ніколи не сідаю дома обідати чи вечеряти наодинці, тому що для мене
обід чи вечеря – не просто поїдання їжі, а ритуал спілкування» (Там само. – С. 47).
Великий інтерес і повагу викликають музичні проекти Олексія Ледяєва. Він
є автором багатьох телевізійних програм, які виходять в ефір у різних країнах світу.
Телевізійна аудиторія «Нового покоління» сягає 200 мільйонів осіб. Нині він
працює над рок-оперою «Дванадцять років опісля», яка є своєрідним засобом
пропаганди Євангелія. У задумах пастора – створення в Ризі музичного театру, який
матиме свою театральну трупу, декілька музичних груп. З метою реалізації цього
задуму Ледяєв має в планах викупити музичний театр Латвії.
Пастор Олексій є також автором восьми книг, серед яких і нашумілий трактат
«Новий Світовий Порядок», у якому чітко визначені стратегічні інтереси й цілі
християнського руху.
Відповідаючи на звинувачення в авторитарному стилі керівництва
спільнотою «Нове покоління», Олексій Ледяєв пише: «Будучи людиною
дисциплінованою й організованою, я прагну того ж і від свого оточення. Можливо
через це в декого і виникає підозра у авторитаризмі… Так як свобода не є анархія,
дисципліна не є диктатура… Дисципліна – це коли лідер за будь-яких умов захищає
Божі одкровення. А люди, пізнаючи істину, стають вільними. У „Новому
поколінні” захищаються не амбіції пастора, а його одкровення, які визначають курс
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Церкви» (Там само. – С. 33).
На переконання О.Ледяєва, пастор має бути багатогранною особою. «Перед
народом він має водночас поставати і як добрий пастир для всіх, і як вчитель,
психолог і консультант, і як харизматичний лідер, що добре знає духовний світ, і як
прозорливий стратег, за яким людям не страшно йти» (Там само. – С. 56).
У наш час пастор Олексій стурбований не тільки долею своєї Церкви, а й бере
активну участь у громадському житті Латвії. Він не мислить життя, як сам пише, не
тільки без сім’ї, а й без улюбленої праці, улюбленого міста Риги. Його девіз – за
будь-яких умов йти до завершення справи. «Велика життєва мета допомагає
вистояти за різних умов життя», - зауважує пастор. Для нього, як людини творчої,
не існує вихідних днів і відпусток.
Багато міністрів, депутатів, політиків і громадських діячів Латвії охоче
співпрацюють із Церквою «Нове покоління». Самого О. Ледяєва, як старшого
пастора Церкви, характеризує чесність і відвертість. Своє служіння в „Новому
поколінні” він розглядає як „реалізацію свого життєвого досвіду”.
Як християнський лідер нового ґатунку, Олексій Ледяєв відомий у багатьох
країнах світу. Він часто буває на різних міжнародних релігійних форумах, має
постійні зв’язки з багатьма релігійними діячами. Лише Росія, Білорусь та Казахстан
закрили йому в’їзд до себе. У цьому, можливо, проявляються наслідки зрощування
в РФ держави із Церквою Московського Патріархату, яка в такий спосіб за
допомогою влади прагне зберегти недоторканість від інших конфесій своєї т. зв.
«канонічної території».
Олексій Ледяєв розглядає ХХІ століття як завершальний етап людської
історії, період виповнення пророчих слів, що буде позначений важливими
історичними подіями останнього часу. Зрештою, це століття приходу самого БогаСина так довго очікуваного всіма народами. Метою діяльності Церкви «Нове
покоління» є утвердження християнських цінностей в суспільстві, звільнення
суспільства від гріховного способу життя, алкогольної й наркотичної залежності. У
долях багатьох членів Церкви Бог сотворив диво відродження й відновлення життя.
Колишні порушники Закону стали нормальними й сумлінними громадянами.
З'єдналися зруйновані сім'ї, діти з дитячого віку вчаться поважати дорослих і бути
благочестивими людьми.
Визнаючи те, що «неосвічені християни нинішнє суспільство змінити
практично неспроможні», пастор Олексій наголошує: для потреб реформації країни
освіта – це перша умова. Проте освічені люди потрібні не лише країні, а й Церкві. І
так само, як у державі наявний принцип планування освіти під конкретні сфери
діяльності, так і Церква має організувати підготовку для себе професіоналів, а
пастор - планувати це під конкретні види служіння.
Оскільки диявол, як зазначає Ледяєв, користуючись тривалими
розмірковуваннями християн про свою непричетність до політики, поступово
опановує кабінетами влади, Церква «Нове покоління» вважає, що саме вона «має
стати в центрі подій сучасності й диктувати історичні, соціальні, політичні та
духовні процеси. Окрім неї цього ніхто не зробить. Саме це, на думку Ледяєва,
дасть можливість «вирізати всілякі злоякісні пухлини суспільства, будь-яке
беззаконня й безчесність, „щоб земля розквітла, щоб суспільство розвивалося, щоб
281

ми побачили щасливі сім’ї, захищені від прокляття й одностатевих шлюбів, від
узаконених абортів». Йдучи в Європу, зауважує пастор, ми не повинні стати
частиною її прогнилої ідеології. «Ми маємо стати джерелом реформації і духовного
відродження, стати цитаделлю на Європейському просторі, через яку Бог міг би
впливати на світ. Ми маємо об’єднати всі уряди, які дотримуються християнських
цінностей… Потрібно об’єднуватися, щоб створити блок християнських держав і
урядів, щоб вимагати і домагатися захисту біблійних стандартів» (Там само. – С.
82-83).
О.Ледяєв загалом виявляє позитивне ставлення до США, де, на відміну від
Росії, наявна свобода совісті, свобода слова, свобода преси. Він прямо пише: «Нове
покоління» займає проамериканську позицію» (Там само. – С. 104). Водночас, на
думку пастора, й Америці, де йде «агресивний наступ на християнські святині»,
«також слід прокинутися, щоб не втратити своє християнське начало в болоті
терпимості й політкоректності» (Там само. – С. 89 і 87). Завдання християн –
„приходити в політику і очищати її”. «Молитва молитвою, а громадянська й
політична активність мають залишатися на своєму місці» (Там само. – С.94).
Ледяєва дуже хвилює те, що християни «добровільно погоджуються
плестися у хвості історичного процесу». «Мені соромно, - зауважує він, знаходитися в християнстві, яке, одержавши від Бога владу, віддає її комусь
іншому. Ми надто довго цю владу віддавали. Прийшов час нам втручатися і
проводити експансію». Пастор вважає, що для того, щоб Церква змогла утримати
на плаву християнську ідеологію і християнську цінності, «кожний християнин має
займати активні духовні позиції як християнин, виконуючи свій християнський
обов’язок. О.Ледяєв проголошує: «Ми не живемо у час миру – ми живемо у час
війни. А під час війни життя повинне формуватися за військовими законами. В
нинішні дні потрібно мобілізувати прогресивно мислячих священиків і пасторів для
того, щоб, маючи громадянські ресурси, ми могли говорити про наші голоси і про
наш електорат». Пастор звинувачує так зване традиційне християнство у
«фригідній громадянській позиції», втраті християнами почуття патріотизму, у
відсижуванні в «церковних берлогах», в красивих будівлях і закликає їх
«висунутися з-за «церковних парканів» і подумати про те, якими будуть наші міста
завтра: чи не постанемо скоро ми в них із своїми християнськими стандартами поза
законом. „Християни настільки повірили в доктрину відокремлення церкви від
держави, - пише О. Ледяєв, - що думають за принципом: якщо Бог щось захоче, то
Сам і зробить…. А між тим ми маємо бути частиною суспільства, щоб разом, як
патріоти, захищати свої міста від деградації, виродження і легалізації безчестя”.
Суспільні вади, за вченням „Нового покоління” мають бути сигналом до об’єднання
християн не тільки на церковному рівні, а й об’єднання християн по вертикалі,
тобто на рівні політиків і священиків. Лише так можна сьогодні узаконити
євангельські стандарти і захистити біблійні цінності.
Вчення Олексія Ледяєв про Новий Світовий Порядок, що обгрунтовується в
його однойменній книзі, подається ним як Боже одкровення про переможну
Церкву, яка має виконати Велике Доручення, дане їй Господом: „Ідіть і навчіть всі
народи!” Ми, як Церква, повчає Ледяєв, згідно слів Бога, маємо стояти над
народами, над царствами і диктувати їм, що вони мають робити, а що не повинні…
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З часом ми прийдемо до здійснення цього” (Там само. – С. 106-107).
Зрозуміло, що вчення Нового Світового Порядку зустріло супротив з боку
інших християнських конфесій, спричинило прагнення їх до ізоляції „Нового
покоління”. Ледяєва вони часто оголошують єретиком, „Діотрефом, що займається
розколами церков”, „представником християнського джихаду” (У.Екман), а „Нове
покоління” подають як штучний витвір однієї людини, як секту, що „давним-давно
відійшла від біблійних стандартів й занурюється в безодню якоїсь політичнорелігійної експансії”. На думку Ледяєва таке зневажання „Нового покоління” має
декілька причин, а насамперед консервативність і традиційність мислення давніх
конфесій християн, заздрість успіхам нового руху, а також наявну боротьбу за
домінування в християнській спільноті. Проти Нового Світового Порядку, твердить
він, виступають лише корумповані і пов’язані з державними інституціями люди.
„Якби церква займала принципову, категоричну позицію з питання захисту своїх
цінностей, то Європа не сповзла б сьогодні у цей вирій безодні, а мусульмани не
диктували б так їй свою волю… А коли ми відмовляємося від вторгнення й
експансії в політичний простір, засоби масової інформації, в освіту, то цим
користаються наші ідеологічні вороги. Відтак нам доводиться нелегко ” (Там само.
– С. 108).
Говорячи про Новий Світовий Порядок, О. Ледяєв не закликає при цьому (в
чому його звинувачують) до повалення існуючих влад („я не говорю про
революції”). Він наголошує просто на присутності представників Церкви в органах
державної влади, де вони можуть захищати євангельські інтереси, впливати на
суспільство, займаючи активну громадянську позицію. Водночас, пастор у
вирішенні всіх означених ним проблем покладає великі надії на Латвію як члена
Євросоюзу. Він сподівається, що вона разом з такими країнами як Польща, Італія
та Німеччина будуть відстоювати в ЄС християнські цінності, а зрештою - стане
„своєрідною цитаделлю християнської культури”.
У Латвії рух „Нове покоління” зблизився із Латвійською Першою Партією –
партією високоосвічених священиків з різних конфесій. У ній є католики і
лютерани, баптисти й харизмати. Під час виборів до латвійського парламенту ця
партія набрала 10% голосів, що засвідчує популярність ідей „Нового покоління”,
певну підтримку їх латвійським електоратом.
Церква має команду ДФЗ – Департамент фінансового забезпечення. Це група бізнесменів, які погодилися фінансувати стратегічні програми „Нового
покоління”. Саме завдяки зусиллям цих бізнесменів Церкві вдалося запустити нову
лінію XD-Cam- обладнання, яка є своєрідним цехом, оснащеним п’ятьма
монтажними столами професійного обладнання для відеозапису й монтажу.
Основи віри церкви «Нове покоління». Віровчення Церкви „Нове
покоління” ґрунтується на таких принципах:
1.
Біблія - ми віримо, що Біблія й тільки Біблія є істинним Словом Божим
(2 Тим. 3:16; 2 Петр. 1:20-21).
2.
Триєдність - навчання про триєдність: Батько, Син (Ісус) і Дух Святий
(Бут. 1:26; Мф. 28:19; 3:16-17).
3.
Ісус Христос - ми віримо, що Ісус Христос є Син Бога. На Землі Він був
як щирий Бог і справжня людина одночасно. Він був єдиною Людиною, яка жила
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без гріха (Іоан. 1:1; 1:14,; 20:28 й 1 Тим. 3:16).
4.
Народження від Діви - Діва Марія (прийняла) Ісуса Христа від Бога
через Духа Святого. Його кличуть Син Бога, тому що Він був (прийнятий) від
Божественного Духа Святого ( Мф.1:18; 1:20; Лк 1:35).
5.
Відраза від гріха й прагнення кожного до імені Ісуса Христа для
прийняття прощення від гріхів (Дії 2:38; 3:19).
6.
Освячення - процес доконаної віддачі себе Богові, щоб ми були подібні
на Христа (1 Фес. 4:3; 5:23).
7.
Порятунок - ми врятовані по милості вірою в Ісуса Христа і Його
смерть, поховання й воскресіння. Порятунок - це дарунок від Бога, а не від наших
добрих справ або людських заслуг ( Фес. 2:8-9; Гал.2:16; Титу 3:5).
8.
Кров Христа - кров, що пролилася Ісусом Христом на Голгофському
Хресті, омиває нас від всіх гріхів. Ісус взяв всі гріхи світу (1 Іоан. 1:7; Одкр. 1:5;
5:9).
9.
Христос перебуває у всіх віруючих. Християнин є людиною, що
просить Господа Ісуса Христа ввійти й жити в ньому. Християнин покладає свої
надії на те, що Христос зробив для нього, Що вмер, був похований і воскрес із
мертвих (Іоан. 14:17; 14:23; 1:12; 15:4).
10. Воскресіння - ми віримо, що Ісус Христос воскрес із мертвих через три
дні після Своєї смерті на Хресті. Прийде день, коли всі віруючі в Христа також
воскреснуть, щоб одержати свою нагороду - вічне життя на небесах з Богом ( Лк
24:36; 24:39; Фес. 3:21; 1 Кор. 15:42; 15:44).
11. Небо - це є місце вічного життя для всіх віруючих ( 2 Кор. 5:1; 1 Пет.
1:4).
12. Пекло - грішники після свого земного життя будуть суджені Богом і
відправлені до пекла (Євр. 9:27; Мф. 25:41).
13. Водохрещення водою - Слово Боже говорить, що ті, хто вірить у
Господа Ісуса Христа, повинні приймати хрещення водою в ім'я Ісуса Христа ( Мф.
28:19; Іоан. 1:26; Дії 2:38).
14. Таїнство Вечері - особливий час спогаду в присутності Божій, щіпка
хліба й ковток вина символізують Тіло й Кров Ісуса Христа (1 Кор. 11:23-25; Мк
14:22-25).
15. Друге пришестя - Ісус Христос прийде на землю другий раз для
будівництва Свого Царства. Його прихід буде видимий усім. День і час, коли це
здійсниться, у Писанні не відкрито (Одкр. 1:7; Дії 1:9-11).
16. Зцілення хворих - у житті Ісуса Христа і Його служінні було зцілення
хворих. Робити те ж саме Ісус наказав Своїм учням. Цей знак (знамення)
супроводжує віруючих ( Мф. 8:16-17; Дії 8:6-7; Мк 16:17-18).
17. Водохрещення Святим Духом і дарунки говоріння іншими мовами.
Дано в день П'ятидесятниці. Це була обіцянка від Батька, що здійснилося після
воскресіння Ісуса Христа, для зміцнення церкви в справі проповідування Євангелія
по усім світі. Ціль цього - зміцнення віруючих, затвердити їхньої молитви, і знак
для невіруючих (Дії 2:17; 2:38-39; Мк 16:17).
Ми віримо, що Бог допомагає нам зробити багато чого для духовного
відновлення суспільства. Саме такою є програма Церкви «Нове покоління».
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На цей час Церква «Нове покоління» являє собою надто розгалужену й
активно діючу організацію. Рух харизматичних Церков «Нове покоління»
нараховує, як відзначалося вже вище, понад 200 громад-представництв у 15 країнах
світу. „Зрозуміло, - зазначає О. Лєдяєв, - що всі дочірні церкви є різні. Право бути
собою – це святе і вроджене право кожної людини”. Але його, як старшого пастора,
хвилює не форма, а зміст. Має бути єдність в меті і різноманіття в методах. „Ви
можете поміняти форму й регламент церковного служіння, але не курс Церкви”.
Церква „Нового покоління” позбувається таких своїх служителів, особисті
характеристики яких вступають в конфлікт із загальним курсом Церкви.
О.Ледяєв розглядає „Нове покоління” як школу, в якій він, як вчитель, має за
мету виростити своїх послідовників та учнів, які б потім по всій Землі поширювали
радикальне Євангеліє. Водночас „Нове покоління” – це й одкровення про
відродження скінії Давида і таке реформування суспільства, коли на Землі зрештою
буде утверджено Новий Світовий Порядок, ім’я якому – Царство Боже. Але
наявності лише вчення про новий світовий порядок недостатньо. Для того, щоб
завоювати Землю для Ісуса (принаймні хоч би одну країну), потрібно вирощувати
лідерів, утворювати громадські організації, просувати своїх людей в уряд.
У 1989 році, коли пастор Олексій Ледяєв став здійснювати свої поїздки по
зарубіжжю, зокрема по країнах СНД, й проповідувати, то незабаром тут стали
відкриватися нові громади руху „Нове покоління”. Харизматичність Олексія
Ледяєва й радикалізм його підходів до найважливіших питань віри згуртовували
навколо нього велику кількість однодумців і послідовників.
З кожним роком зростав інтерес до руху «Нове покоління» і в Україні. У 1996
році значна кількість громад із п’ятидесятницьких спільнот стали під заступництво
апостола Олексія Ледяєва. З цього часу щорічно у великих містах України почали
проводитися конференції, в яких брало участь до 15 тисяч християн. У грудні 2006
року Державним Департаментом у справах релігій Мінюсту України було
зареєстроване Релігійне управління євангельських християн української
християнської Церкви «Нове покоління«» що є найвищим рівнем реєстрації
конфесій, які можуть існувати в Україні.
На сьогодні в Україні зареєстровано 59 громад, що входять до руху «Нове
покоління». Рух стрімко розвивається. Він вже нараховує понад 60 тисяч парафіян.
Церква знаходить порозуміння з рядом діючих в Україні харизматичних спільнот.
Ширше про «Нове поколінн» можна прочитати в нашій статті у книзі
«Нові релігії України» (К., 2010. – С. 435-450).
2.4

МЕТАМОРФОЗИ МАРИНИ ЦВИГУН – ВІД МАРІЇ ДЕВІ
ХРИСТОС ДО ВІКТОРІЇ ПРЕОБРАЖЕНСЬКОЇ

Входження Марини Цвигун в богині розпочалося з «Великого Білого
Братства». Вчення останнього є синкретичним, формально претендувало на
універсальність, але більшість його складових мають підпорядкований характер.
Насамперед, у ньому послідовно реалізувалися постулати теософії. Тенденція до
обмеження впливу індуїзму в бік збільшення елементів християнства лише
відображує еволюцію форм у межах окультної традиції. Скористаюся дещо
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конспектно в своїх розмірковуваннях про життєвий етап діяльності Марини Цвигун
як Марії Деві Христос матеріалами видруку В. Гринька з теми в редагованому
мною томі «Нові релігії України» (К.,2010)
На процесі формування і розвитку Великого Білого Братства істотно
позначилися особливості особистості її фундаторів. Юрій Кривоногов серед його
оточення в академічному інституті відзначався наполегливістю в досягненні мети.
Він був автором понад 50 праць у галузі кібернетики та біоенергетики. Проте
бажання суспільного визнання підштовхує його до пошуку нетрадиційних шляхів
самореалізації і, як наслідок, створення нової релігії, де б він отримав
«божественно-недоторканий» статус. При цьому йому на роль месії потрібно було
знайти особу, яка цілком відповідала б визначеним ним рисами характеру. Ми
знаємо одну із тих жінок з Чернівців, яку він «сватав» на роль «богині» у своїй
божественній конструкції. Проте задум цей завершився у нього якимсь
непорозумінням з нею. А ось спілкування Марини Цвигун із Кривоноговим в
Донецьку у травні 1990 року надало її наявним до цього думкам про власну
«божественну місію» чітких форм. Усвідомлення себе «боголюдиною» стало для
цієї амбітної журналістки і комсомольської лідерки дуже значним, оскільки надало
їй відчуття власної винятковості.
Жіноча сутність «живого бога» є результатом засвоєння Кривоноговим
положення індуїзму про «шакті» («матір світу»), опосередковано сприйняте через
«Агні-Йогу». Перехідною ланкою було використання елементів християнського
культу Богородиці. Роль «Марії Деві», як «жіночої іпостасі» Трійці, оголошувалась
«фундаментальнішою», ніж в «Отця» і «Сина», оскільки, начебто, припадає на етап
«завершення матеріального життя на Землі» (Теософия. Каббала // Юсмалос. –
1997. – М 25. – С.4).
Після проголошення «божественної програми» в 1991 році «остання аватара»
ототожнюється з «трійцею ЮСМАЛОС» («Юоанн Свамі»-Кривоногов, «Марія
Деві»-Цвигун, Ісус Христос), де Кривоногов вважався провідною постаттю «отцем небесним». 21 листопада 1993 року «тріада «ЮСМАЛОС» мала загинути
на Софійському майдані в Києві, символізуючи цим «кінець світу». Трактування
«триєдиності» Абсолюту поєднувалося з визнанням його прояву у формі «дуади»
(жіноче начало - Цвигун та чоловіче начало - Кривоногов) . Її Місія полягала в
«спокуті гріхів людства» і поверненні йому «втраченого раю». Положення про
«дуаду» близьке до ідеї апокрифічих Євангелій та «Агні-Йоги» про майбутнє
«поєднання чоловічого та жіночого начал», яке «ліквідує першородний гріх».
З меркантильних міркувань згодом Кривоногов погодився визнати Цвигун
«живим богом», а собі відвів роль «пророка» (От Адама до Крестителя // Атма. –
1991.- П5.- С.4). Восени 1992 року до «програми« було внесено корективи, згідно з
якими «Марія Деві Христос» поставала «земним усобленням» Ісуса Христа і
Богоматері. Як «Грядущий Триєдиний Бог» вона поєднувала якості
«Ветхозавітного Бога - Отця, Новозавітного Бога – Сина і Бога «третього завіту Матері Світу» (Юсмалос. – 1993. – ПМО. – С.1).
Виникнення культу «Марії Деві Христос» є наслідком впливу монізму
Східних релігій, де природа бога і людини не мають суттєвих відмінностей,
сприйняла переконання теософів про можливість обожествлення людини, обраної
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окультною «ієрархією». Його теологічна доктрина є дуалістичною, тобто визнає
Бога поєднанням чоловічого та жіночого начал, які почергово здійснюють «місію
порятунку людства». Культ «Матері Світу» відображає ідею О.Реріх про
домінування жіночого начала в завершальний період існування людства.
Основу ініціювання-посвячення в Біле Братство становила «клятва на
вірність Господу Ісусу Христу і Божій Матері», з 1992 року - «Біле Євангеліє Марії
Деві Христос». Після його виголошення «посвячуваний« отримував духовне ім'я.
Найменші прояви сумніву щодо «божественної місії Марії живого Бога і його
пророка» мали своїм наслідком негайне «прокляття» і «відлучення від церкви»
(Юсмалос. – 1993. – Ш3. – С.5).Загалом, здійснювані релігійні відправи, які
формувались під впливом положень елементів індуїзму, християнства і окультних
вчень, культивували серед членів Братства почуття якоїсь елітарності, причетності
до таємничих містерій.
Характерною для спільноь Браптства була діяльність малочисельних
мобільних груп начолі з «продвинутими братами-монахами». Існували «кільця»,
належність до яких визначалась ступенем «посвячення» і здатністю виконувати
завдання різного рівня складності. Протягом 1991-1993 рр. виникли регіональні
громади: «Київська», «Дніпропетровська», «Черкаська», «Московська» та ін.
Подібно до «Інституту «АТМА», в спільноті значна увага приділялась друку та
поширенню складених «першоієрархами» відозв, листівок-христівочок, газети
«Юсмалос», звідки члени Братства отримували настанови та знайомились з
тенденційною інформацією про фантастичну кількість «тих, що увірували»,
«загиблих» юсмаліан та «глобальні» катаклізми, як «покарання за невизнання Бога
Живого».
Географія подорожей вісників Братства в зарубіж повною мірою
уособлювала духовні пріоритети лідерів об'єднання: декларування наступності зі
східними релігійно-філософськими системами (Індія, Єгипет), зв'язок з
християнством (Ізраїль, Палестина), панславізм (Югославія, Болгарія,
Чехословаччина, Польща). Проте мешканці цих країн не виявили якоїсь
зацікавленості новою конфесією.
Після визначення Кривоноговим у квітні 1993 року дати «смерті і вознесіння
пророків» - 21 листопада 1993 року (Юсмалос. – 1993. –М7. – С.2), кількість
«юсмаліан» в Києві стала неухильно зростати. Створювались таємні склади з
продуктами харчування і пропагандистськими матеріалами, готувались «явочні»
квартири і підпільні друкарні. У жовтні всі «білі брати» отримали вказівку приїхати
в Київ для участі в «декаді покаяння» (1-10 листопада).
Захоплення 10 листопада 1993 року собору св. Софії стало втіленням
заздалегідь спланованого Ю. Кривоноговим задуму і кульмінацією подій. Після
арешту Ю. Кривоногова, М. Цвигун і В. Ковальчука («архієпископ Живої Церкви
Петро Другий») масштаби діяльності Братства помітно скоротились. Арешти
юсмаліан практично припинились наприкінці листопада. Арештовані (а їх було
659) оголосили безстрокове голодування, в результаті чого було госпіталізовано
294 осіб. Випадків смерті не було зафіксовано жодного. Наступив період складних
бродінь в Церкві, про що можна прочитати в розділах книги «Нові релігії України»
(К.,2010. – С.736-757).
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Коли дехто дізнається від мене про те, що Марія Деві Христос була в нашім
домі до десятка разів, то дивуються цьому, кажуть: як таке можна було допустити?
А що в цьому дивного! Я –релігієзнавець, а відтак не допускаю образ на адресу
жодної з конфесій (хіба що антиукраїнських). Я маю пізнати віровчення, обрядову
практику, спосіб життя вірян кожної із них, щоб потім об’єктивно це описати, а
вже хай хтось на основі моїх описань сприймає це чи заперечує. Якщо я почну свою
зустріч із критики, то хто зі мною після цього буде про щось говорити, розповідати.
То ж Марія Деві Христос могла сама через своїх єпископів Вартимея чи Марка
напроситися на зустріч, яка продовжувалася інколи до 3-4 годин. Маю свій архів
про Біле Братство. З часом планую написати книгу про цей оригінальний
релігійний феномен. Марію Деві Христос не сприйняли за Спасителя. Виникає
питання: за якими ознаками приймуть Ісуса, якщо він раптом з’явиться? Що
свідчитиме про те, що це є саме Він? А чи не приймуть його так, як сприйняли
Марію Деві Христос, чи як сприймають Вісаріона в Росії?
Складна доля спіткала після звільнення з ув’язнення Ю. Кривоногова (Іоана
Свамі). У громадах прибічників Марії Деві Христос згідно зі спеціальною Заявою
на нього дивилися як на особу, що спеціально була «заслана в Церкву темними
силами з метою дискредитації її в очах громадськості, а також спровокувати
репресію влади проти Церкви», свавільно організувавши зібрання юсмаліан на
Софійському майдані. Сам він при цьому заявив: «Я більше не вірю в Марію Деві
Христос і ніякого відношення до Білого Братства не маю! У мене тепер інше життя
й інші погляди! Мені стидно за все те марення, яке я в свій час писав! Але я вже за
все це відсидів!» (Див.: Релігійна свобода. – К., 1999. – С. 130). Потім зникли з поля
діяльності конфесії такі раніше відомі і вірні Марії Деві Христос її діячі як
архієпископ Вартімей та єпископ Марк.
У кінці 2007 року стало відомо, що й сама Марія Деві Христос разом із своїм
Іоаном Петром ІІ нібито відбули кудись за рубіж. Встановити з ними хоч якісь
контакти нам – релігієзнавцям протягом пари років не вдавалось.
Вже скоро подіям, пов’язаним із Софією Київською і діяльністю в цьому
храмі Великого Білого Братства 10 листопада 2003 року буде 15 років. Знаючи,
що моя сім’я є єдиною із позаконфесійно-білобратських, з якою після
повернення з ув’язнення Марія ДЕВІ Христос мала хоч якісь контакти (бо ж
жила вона із Іваном Петром ІІ в якійсь самоізоляції, обгрунтовуючи це версією
про їх постійне переслідування), журналісти настирливо прагнуть дізнатися від
мене, а де ж нині знаходиться богиня. Від її послідовників я знав, що вона в
останні роки тяжко хворіла і нібито виїхала десь за кордон для лікування там, бо
ж, при загалом негативній знаності про неї в Україні, їй тяжко було знайти тут
для себе якусь лікарню. А оскільки ні Марина Цвигун (таке її світське
йменування), ні Дмитро Ковальчук (це її третій чоловік, другим був
Ю.Кривоногов) не володіли якимись західно-європейськими мовами, то було
єдине припущення: вони - в Росії. І якщо ще десь рік тому можна було
заспілкуватися в Києві із послідовниками богині (вони ще приходили на наші
конференції, просто так інколи заходили до нас у Відділення релігієзнавства,
мали зустрічі із студентами могилянки), то потім і вони кудись зникли. Я міг
знайти хібащо тих білобратчиків, які відійшли від конфесії (зокрема, Таю і Сашу
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Журавель), заспілкуватися з батьками деяких відомих діячів Білого Братства і від
них дещо дізнатися про долю ВББ.
І ось, блукаючи по Інтернету, випадково натрапляємо на сайт якоїсь
«Вікторії Преображенської». Вивчаємо порівняльно його інформацію. Це дає
нам підставу для висновку, що Марія ДЕВІ Христос, воскресіння якої так довго
чекали її послідовники (хоч деякі з них час-від-часу виходили чомусь «на
зупинках» з «потягу Марії», зокрема архієпископ Вартимей і єпископ Марк, а
дехто самовіддано вірив їй і донедавна із певними сподіванням їхав за нею, але
не з нею, бо вона в якийсь спосіб і їх залишила на одній із «зупинок» вже за
собою, зокрема Тамару Х.) тепер в Москві. Здавалося, що після всього їй варто
було б, змінивши прізвище, десь спокійно, як кажуть, не висовуючись, жити
другу половину років життя. Але Марина, потім – Марія, а тепер Вікторія не така.
Певно, наслідуючи Ісуса Христа, який пережив етап свого Преображення (на
честь цього в християнстві є свято, що відзначається 19 серпня), вона також
постає знову ж скоріше не за своїм паспортним прізвищем, а оголошується
Преображенською. То ж для нас стало незрозумілим: Вікторія Преображенська
– це новий псевдонім Марини Цвигун, а чи ж нові її паспортні дані?
Читаючи матеріали сайту, ніде не знаходиш згадки про Велике Біле
Братство, про трагічні сторінки його діяльності, не знаходиш прізвищ тих, хто
вірнопіддано служив Марії, радий був навіть пожертвувати заради неї своїм
життям. Є лише потаємний пасаж, що у Вікторії Преображенської «був
критичний момент в житті, коли людина або взагалі помирає, залишає фізичний
стан, або ж відроджується і при цьому несе в собі набагато більший внутрішній
зміст. Цим пояснюється те, чому у неї пропав інтерес до політики і соціальної
журналістики (згадаймо, що Марина Цвигун свого часу була комсомольським
ватажком і має журналістську освіту. – Авт.). Вона, - зазначається у цитованому
видруку, - пізнала інший світ, образ якого почала передавати людям. І люди
сприймають це з радістю, оскільки це йде на рівні душі. А душам що потрібно?
Духовність потрібна, а також Любов, Красота, Чистота. Все те, чого так
невистачає у сучасному світі. Ось де вища цінність мистецтва. Саме за
допомогою живопису Вікторія Преображенська і прагне передати надсвітову
Вселенську ідею».
З 2005 року ця жінка в Росії розпочинає новий виток свого життя. У
вміщеному на сайті www.VictoriaRa.com нібито біографічному нарисі (він так і
називається «Биография Виктории Преображенской») нічого не сказано про рік
народження засновниці «Космічного Полімистецтва Третього тисячоліття» (так
вона тепер себе величає), про віхи її життя до 2005 року, освіту, сім’ю та ін. Лише
наголошується, що «з дитинства Вікторія була у близьких відносинах із світом
Мистецтва. Особливо із світом Музики, Поезії, Живопису. Творчість завжди
поставало віссю її життя і крилами натхнення». Згідно інформації сайту, з 2005
року В. Преображенська – учасник багатьох персональних і колективних
художніх виставок. Вона вже є членом Творчого Союзу професійних художників
і Міжнародного Художнього Фонду. Про творчість «дивовижної художниці», як
її тепер величають, стали писати різні відомі часописи і газети. Сама ж Вікторія
Преображенська вважає, що «майбутнє людства пов’язане саме з новим
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розумінням Культури (звернемо увагу на орієнтації Преображенської на
«культуру», хоч тепер вона не вживає цей термін так, як раніше – КультУра». Авт. ), що знаходить відображення в її творчості. Вона поєднала в єдине ціле
живопис, графіку, музику, поезію, прозу, спонтанний танець, театральне дійство
та ін.». Під керівництвом цього новоявленого культурного діяча «в дусі її ідеї
Космічного Полімистецтва Третього Тисячоліття» діє «Театр Містерій Вікторії
Преображенської». При цьому Вікторія Преображенська (будемо надалі так її
називати), як це аналогічно було характерним і для Марії Деві Христос, заявляє:
«В моїй творчості закладені ВнутріКосмічні Таємниці Світобудови і я дуже хочу,
щоб люди їх сприйняли у свої душі, бо ж сьогодні людині потрібно все знати про
Небо, про Землю, про саму себе. Пізнай самого себе!». Як колись в статусі Марії
Деві Христос Марина Цвигун проводила своєрідну гру на складах слова
«культура», так тепер Вікторія Преображенська грається із словом «красота».
«Вдумайтеся в смисл цього слова, заявляє вона. - Воно несе в собі
сакраментальну інформацію, таку, як і більшість слів нашої російської мови...
«К» - це приставка, яка позначає причетність до чогось, в даному слові звернення
до «РА. «РА - це давньоведичне ім’я Єдиного Бога... «РА» - це Світло, Абсолют,
Джерело. «СОТА» - це первинна комірка пам’яті або Вселенської Інформації
Акаша-Хроніки, це шестигранна основа, що закладає в собі інформаційний код
Землі». Далі ми знаходимо повторення Вікторією Преображенською в бутність
її Марією Деві Христос витлумачення сплетення в зірці Давида двох трикутників
(чоловічого і жіночого): «Це бінарна складова Світобудови, що означає Світову
Гармонію Єдності Чоловічого і Жіночого Начал, як двох рівних половинок:
Батька і Матері, Чоловіка і Дружини, Коханого і Коханої... Відтак, КРАСОТА –
це Схованка Світла, Абсолюту, ЛЮБОВІ». Преображенська навіть пророкує
настання «Нової епохи – епохи світової жіночості». Ці розмірковування близькі
до того, що провіщала свого часу Марія ДЕВІ Христос.
Вікторія Преображенська твердить, що декілька тисячоліть тому, коли
ДавньоСлов’янська Культура несла в собі Золото Божого Духа, світла, Духовної
Інформації і Знання Абсолюту, а «людина, давній рус, арій був наповнений
великою могутністю, красотою і духовністю», «здатністю напряму спілкуватися
з Богом, Абсолютом», «було насичене Золотом Первинної ВнутріБожественної
Інформації, а відповідно – Енергією Духа Святого, Енергією Життя вічного,
Людина сповнювалася Божественно-Космічними Знаннями і була в постійному
спілкуванні з Творцем і Природою. Нині ж, - як вважає засновниця Космічного
Полімистецтва, - тільки мова символів і наша рідна російська мова зберегла
сакраментальну інформацію для людини розумної, для Просвітленних». Мова
символів, або ж потаємне Знання Бога, Абсолюту, за В.Преображенською, є
Езотеризм. Далі вона, як і в минулому (дивись у видрукуваній в 2003 році книзі
Марії ДЕВІ Христос «Наука о Свете и Его Трансформации» чи в «Последнем
Завете» її вірш «ЧелоВек»), твердить, що слово «ЧелоВек» вміщує в собі ситмвол
Божественного. «Чело» - це Знання, де зберігається вся Божественна інформація,
і «Век» - це вічність. Коли ЧелоВек буде відповідати цьому імені, то він стане
подібним Богові, він стане творити Неосяжне. І це буде так, бо ж наступила
Епоха відродження Русі, Епоха відродження планети Земля, Епоха відродження
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всієї Світобудови!».
Не стану далі втомлювати читача витягами з інтернетівської інформації
про світобачення Вікторії Преображенської і її порівняннями з тим, що свого
часу писала Марія ДЕВІ Христос. До речі, в особисто підписаній нею мені книзі
«Последнего Завета». Цими розмірковуваннями я хотів лише засвідчити, що то є
одна і та ж особа, яка в Україні за паспортом поставала як Марина Цвигун. В цій
ідентичності можна також переконатися, коли порівняєш фототеріали сайту
www. VictoriaRa. сom й ілюстрації до подареного мені «Последнего Завета»
Марії ДЕВІ Христос. У видруках Вікторії Преображенської маємо такі ж, як і
раніше, космічні устремління й обіцянки їх автора: «Я бажаю познайомити вас з
незначною дещицею Культури, яку я формую в лоні Русі, бо ж за Руссю –
Майбутнє Планети, її Духовний потенціал і Відродження!». Такі наміри (і це
певно усвідомила Марина Цвигун) більше співзвучні із духовністю росіян, ніж
українців, а тому вона й перебралася з Києва до Москви, часто буває із своїми
виставками і містеріями в Санкт-Петербурзі. Україна прагне виокремитися із
Русі і слов’янства, Росія ж все робить для їх збереження, навіть на державному
рівні культивує це. То ж дещо модернізоване в Росії вчення Марії ДЕВІ Христос,
в якому Україні не відводилося навіть мізерного місця, імпонує Росії і росіянам.
Вони в захопленні від творця Космічного Полімистецтва Третього Тисячоліття,
називають її творчість «новим напрямком у мисецтві», їй надають площі у
виставкових залах, час в ефірі, за нею бігають кореспонденти різних ЗМІ.
Вікторія Преображенська вже видрукувала серію із чотирьох книг – «Язык
Света», «Планета Египет», «Терем РА» і збірник «Научно-Теософские Работы».
Голова може заколихатися від таких оцінок її в пресі відомими в Росії людьми:
«Изумительно прекрасные картины, потрясающая музыка и сама художница.
Это – выдающаяся личность. Таких людей надо ценить, их мало. Это светоч
современного мира»; «Больше всего на меня произвело впечатление пение
автора. Пение передавало вибрации, которые не встретишь в нашей обыденной
музыке»; «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории
Преображенской – созидание нового цельного пространства жизни России возвращает человека к единой надмирной космической Культуре… Это – начало
Золотого Века мира искусств».
Читаючи сайти Вікторії Преображенської, відчуваю, що вона, будучи вже
в новій іпостасі, знову займається самосакралізацією. Тут і оприсутнення її під
час театру-містерії на сцені у власному театрі в одязі Богині Ісіди (що, до речі,
мало місце і в Києві, але в іншій ситуації), і озвучення при її акторстві давньоєгипетською мовою (звідки вона її знає?) персонажів Книги Життя, і
вихвачування нею у своїх творах «фрагментів з іншого світу» завдяки її, як
сказано, «проникненню в інші світи». В її розмірковуваннях проглядається ідея
необхідності посередника між Богом і людьми, коли Богові потрібно буде надати
людині спасіння. Чи не заявка це на майбутнє?
Якщо в іпостасі Марії ДЕВІ Христос Марина Цвигун прагнула подати себе
як земне втілення водночас Спасителя і його матері Богородиці Марії, то
Вікторія Преображенська твердить про свою здатність передати «надсвітову
Вселенську ідею», «божественні імпульси» потаємного Буття, засвідчити
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«існування замежових вимірів», розкрити «свої подорожі в інші світи» тощо.
Порівнюючи душу Вікторії Преображенської з дитячою душею, а саме останнім,
за словами Ісуса Христа, «відкривається Царство Небесне», шанувальники її
пишуть таке: «Істинне яснобачення настає тільки у тих людей, в яких гармонія
вищих сфер дійсно сходить у точку свідомості і здійснює своє провидіння.
Потойбічність і суміжність цих людей, їх сила і глибина дають творчість. Якщо
ці люди реалізують себе в живописі, то йде відкриття духу. Якщо у вокалі –
гармонією співу йде озаріння душі. Якщо людина хореограф, то тоді постає
танець. Ці й інші таланти наявні у Вікторії Преображенської. Вона і хореограф,
тому що ставить невеличкі сценки із містерій давності, втілюючи їх в балеті, в
рухах. Вона і композитор, тому що сама пише музику для цих сцен і своїх пісень.
Як живописець, як графік, вона виставляється в художніх галереях. Як поет, вона
видруковує книги своїх віршів. Ось так виражається особистість, яка прилегла
до інших світів».
Росія більш містична, ніж Україна, країна. Пройдеш по книжкових
магазинах і ярмарках її столиці й дивуєшся заповненню їх полок різними
езотеричними й окультними виданнями. Тут в особливій пошані Блаватська і
Реріхи. Може саме тому Марина Цвигун, вважаючи їх своїми вчителями, у своїй
новій іпостасі виявилася в Росії запрошеною. Тим більше, що при зіткненні з
Вікторією Преображенською - чи то на її виставах-містеріях, чи то при читанні
її одкровень, а чи ж при перегляді на виставках її художніх творів - перед тобою
постає езотерик не в книжковому його вияві, а в синтетично мистецькому, чого
не було раніше, а може й було (за розповідями), але я не бачив. То ж якоїсь
помилки в тому, що творчість Вікторії Преображенської тут оцінюють як
«одкровення світоча сучасного світу», немає. Вона, безумовно, обдарована
людина. Всі мистецькі заготовки були сформовані Мариною Цвигун ще в Києві,
але вони тут не знайшли свого споживача. По-перше, аудиторія, якій вони
репрезентувалися, була невеличка і в масі своїй далека від езотеричного
світобачення. По-друге, українець до всього підходить прагматично, для нього
прийнятним є те, що є значимим у його повсякденні. По-третє, в громадській
думці України загалом сформована негативна оцінка Марії ДЕВІ Христос. І що
б вона (навіть геніальне!) не витворила, його сприймають через усталені
несприйнятні оцінки Білого Братства, сформовані часто сфальсифікованими і
тенденційно рекламованими фактами. Враховуючи все це, можна зрозуміти
передислокацію Марини Цвигун до нашого північного сусіда.
Вікторія Преображенська – це скоріше її псевдонім, а не нові паспортні
дані. Марина Цвигун через преображення свого статусу з богині на фундатора
Космічного Полімистецтва зрештою перемогла те несприйняття, яке було
виявлене щодо неї, її творчих езотеричних наробок в Україні. Вона обіцяє у своїй
новій функціональній ролі,скажемо її словами, «познаймить вас із маленькою
часточкою Культури, яку я формую в лоні Русі, бо ж за Руссю – Майбутнє
Планети, її Духовний потенціал і Відродження!». Росія з її прагненням знову
отримати статус світової наддержави приймає такі наміри Преображенської,
всіляко їх схвалює і, як це можна припустити, навіть матеріально їх підтримує.
Я не стану тут засуджувати Марину Цвигун за ті метаморфози життя, до
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яких вона вдається, гадаю, свідомо. В Україні вона залишила біля розбитого
корита тих, хто сприймав її як богиню, вірив їй, із сподіваннями на краще ловив
кожне її слово. Я пробував заспілкуватися з тими, хто раніше був у Великому
Білому Братстві. Дехто з них уникає будь-яких розмов про ті дні, а то й роки,
дехто каже, що вже навіть забув, що колись був білобратчиком, інші знаходяться
в повній розгубленості від того, що Марія ДЕВІ Христс їх мовчки залишила,
виїхавши за кордон. Вони відчувають себе ошуканими, бо ж, окрім іншого,
приходилося від своєї зарплати відкривати її часточку на утримання своєї
«спасительки» і її чоловіка, видрук її книг, видання барвистого (а відтак
недешевого) часопису «Юсмалос», на дещо інше. Але найбільша ошуканість
відчувається, зрозуміло, коли приходиться визнавати хибність своїх
світоглядних уподобань, необхідність розпрощатися з ними. Засуджувати Марію
ДЕВІ Христос можна було б ще тоді, коли б вона, скажімо, переїхавши до
Москви, заявила, як це свого часу скоїв предтеча Білого Братства Юрій
Кривоногов, про хибність того вчення, який вона творила й обстоювала.
Ознайомившись із сайтом Вікторії Преображенської, приходиш до висновку, що
у своєму світобаченні і його художньому оприлюдненні фактично чогось нового
у Марини Цвигун немає. Маємо ту ж саму Марію ДЕВІ Христос, але в іншій
формі свого виявлення. Росіяни сприймають це, їм це подобається, то ж хай
подякують Україні, що вона подарувала їм засновника Космічного Полімистетва
Третього Тисячоліття.
Ми ж, науковці-релігієзнавці, маємо грунтовно дослідити феномен
Великого Білого Братства. Вивчати його варто ще й тому, що, окрім
рідновірських релігійних течій, воно було єдиним нашим власним неорелігійним
витвором, який в перехідні роки від доби тоталітаризму до демократичного
розвитку України постало як один із виявів світоглядних пошуків молоді,
синкретизувавши в собі різні релігійні вірування і позакультову містику. Для
українського релігієзнавства важливим є дослідження процесів появи
кеносистичних релігійних утворень, бо ж такими порівняно багатою є релігійна
історія України. Тут і інокентіївці на півдні країни, і мурашківці та леонтіївці на
Волині, і митрованівці на Кіровоградщині, й інші в інших областях і в різні роки.
Спілкуючись із послідовниками Білого Братства, я прагнув усвідомити, що
послужило для них підставою сприйняття Марини Цвигун як синкретичного
божества Марії ДЕВІ Христос. І тут, скажу, однозначної відповіді не одержав, бо
ж дехто уособлював її з описаною в Одкровенні Івана Богослова «жоною», дехто
посилався на езотеричні праці її попередників, а дехто увірував у неї як Господа
із-за її лагідності, уважності, знаності і навіть красивості. Спілкуючись у себе
дома в квартирі з Марією ДЕВІ Христос (а вона у нас була до десяти разів і
мешкала після повернення з ув’язнення недалеко від нашого будинку), я прагнув
збагнути, а чи ж вона сама сприймає себе за божество, а чи ж грає роль богині.
Признаюся, відповіді я так і не одержав.
Для пізнання феномену Великого Білого Братства потрібно вивчати не
лише написане нею, а чи ж різні видруки Братства, зокрема часопис «Юсмалос»
років одноосібного очолювання Марією ДЕВІ Христос конфесії. Важливо ще й
прочитати рукопис праці, написаний Ю.Кривоноговим під час його ув’язнення в
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Сокирянах. Щоб зрозуміти природу кеносистизму, доцільно порівняльно
вивчити природу такого феномену як Церква Останнього Завіту, засновник якої
Вісаріон (Сергій Тороп) проголосив себе Сином Божим. Послідовники Вісаріона
є і в Україні і, як на мене, їх вчення, зокрема про екопоселення, більше відповідає
ментальності українців, ніж езотеричне вчення Марії ДЕВІ Христос. Воно не
настільки затуманене різними словоплетивами, а орієнтує людей на моральне і
спільнотне життя, вдоволення здобутками своєї праці і розвиток своїх
обдарувань. У Білому Братстві його послідовники пасивні сприймачі витворів
Марії ДЕВІ Христос, оспівувачі її вдач і очікувачі здійснення її пророцтв. Базові
книги обох конфесій мають однакову назву – «Последний Завет», проте праця
Вісаріона, яка постає у формі запису секретарем посланця Бога Вадимом різних
його бесід та інтерв’ю, є більш життєзначимою, ніж езотеричні розмірковування
і словесні викрутаси Марії ДЕВІ Христос, в яких, окрм неї, певно ніхто добре й
не розбирався. Про високий художній талант Марії ДЕВІ Христос – Вікторії
Преображенської ми писали вище. Він – самородний, бо ж Марина Ціигун
одержала лише вищу журналістську освіту. А ось художні здібності Вісаріона
вражають, якщо врахувати при цьому те, що до богооб’явлення він був
спортивним тренером, а потім міліціонером. На основі вивчення життєвої долі
сакралізованих земних представників роду людського можна буде більш глибоко
пізнати й постаті Будди, Ісуса Христа, Мухаммеда, розкрити роль
особистністних чинників у постанні світових релігій. Християни очікують на
друге пришестя Ісуса Христа. Питається, а чи повірять вони йому, коли він
з’явиться? Приклади з Марією ДЕВІ Христос, з Вісаріоном засвідчують те, що
можуть не повірити, а то й, дивись, ще й у в’язницю посадять як самозванця.
Відтак проблема сакралізації і самосакралізації живої особи не така вже й
проста для її вирішення. Наступні етапи розкручування феномену Вікторії
Преображенської можуть зрештою завершитися появою чогось подібного до
Марії ДЕВІ Христос, але вже певно з іншим ім’ям.
2.5 ВЧЕННЯ ГРИГОРІЯ ГРАБОВОГО ЯК НОВА РЕЛІГІЯ
Кожна нова релігійна течія постає як конкурентноздатна у сфері своєї
діяльності організація. Проте певна частина з них ставить на перший план не
задоволення релігійних потреб віруючих, а використання віруючих як джерела
доходу. При цьому в появі і поширенні таких неорелігійних течій пріоритет
зберігається не в духовному зростанні особи й етичному її становленню, а
сучасним бізнес-технологіям. Відтак деякі новітні релігійні течії постають як
бізнес-проекти у повному розумінні цього слова.
Названі вище орієнтації спрацювали при появі низки нині діючих
неорелігійних рухів. Ініціативна група начолі з активним лідером, що створює
нову релігійну спільноту, вибирає певний “релігійний продукт”, детально
визначається з цільговою аудиторією, як це роблять зазвичай дослідники ринку
збуту певного товару або послуги. Далі скрупульозно вивчаються людські
потреби і роздмухується зацікавленість й інтерес до певного “інноваційного
товару” за допомогою замовних соціологічних досліджень і маркетингових
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комунікацій, певних, популярних ЗМІ, визначаються з технологією і
послідовністю кроків на період становлення нової релігійної течії, підбираються
й готуються кадри організаторів-менеджерів і пропагандистів-піарщиків,
прораховуються можливі ризики та визначаються заходи для їх мінімізації,
підбивається баланс витрат і прибутків тощо. Разом з тим заохочуються зовнішні
інвестори, спонсори і меценати, які потім отримають певний прибуток або
розширять свій електорат. Клієнтами, споживачами своєрідного релігійного
продукту стають люди, які мають певні незреалізовані потреби.
Це - об’єктивно. Так діє більшість існуючих конфесій. Проте не може бути
виправданою ситуація, коли створюють організації для відвертого здирництва за
допомогою задоволення фантомних потреб, як то воскресіння померлих
близьких і рідних. Тут, як правило, людина хапається за останню можливість,
сподівається: раптом був, а я не використав ще й цей шанс. Творячи рух
саєнтологів, Хаббард наголошував: «Якщо хочеш мати гроші, то створи нову
релігію». Саме такі скорботні й інтимні проблеми, що виникли внаслідок певної
сімейної трагедії і принесли нестерпний біль, активно використовує Григорій
Грабовий – керівник так званого “Фонду Григорія Грабового”, зокрема плач
матерів Беслану. Цей неорелігійний за змістом і деструктивний за формою культ
відбувся протягом десяти років як високоприбутковий бізнес-проект. Ініціативна
група начолі з Грабовим, що створювала нову релігійну організацію десь після
1992 року, вибрала безпрограшний “релігійний продукт” - людське горе.
Побудований за законами агресивного бізнесу його «Фонд Григорія Грабового»
використовує зазвичай розповсюджений на нецивілізованому ринку агресивний
маркетинговий підхід, коли потенційному покупцю нав’язують непотрібний або
шкідливий товар чи послугу.
Замість заспокоєння і співчуття людині, яка опинилася у біді, чим зазвичай
займаються практично всі наявні релігійні спільноти, Г. Грабовий і його
послідовники напроти роздмухують лихо, а потім по-шахрайському
примушують людину платити великі гроші за неіснуючу “послугу”. З цією
метою вони навіть практикували замовлені діагнози в московській клініці біля
метро „Алексеевская”. «Фонд Григорія Грабового» використовував, як
визначилися правоохоронні органи, людинофобські методи для досягнення своєї
мети. Грабовий „розробив” систему захисту людини від різних бід шляхом
концентрації уваги на числових рядах. При цьому він застерігав, що кожна
людина має свій певний захисний набір цифр, пізнати який дано саме йому. На
початках своєї духовної діяльності Григорій Петрович називав себе втіленням
єгипетського бога Ра.
Але ця версія самосакралізації суспільно не спрацювала. Оголосивши
опісля себе Спасителем, новим втіленням воскресшого Ісуса Христа, Грабовий
став публічно звертатися через засоби масової інформації, різні рекламні форми
до людей, що втратили близьких, з обіцянками воскресити померлих і вилікувати
невиліковні хвороби. Згодом Грабовий створив добре продуману схему
збагачення, збираючи по 2 тис. рублів з особи за участь у семінарі із проблем
здоров’я, смерті і безсмертя, а за індивідуальні заняття – 39 тис. 100 рублів. На
лекції Грабового приходили від 200 до 300 людей. Московські журналісти
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підрахували, що якщо кожний заплатить за вхідний квиток визначені 2 тисячі
рублів, кожний другий купить книжечку чи відеокасету Грабового за 200 рублів,
а кожний десятий оплатить воскрешення його мертвих по 39,5 тисяч, то за одну
лише поїздку „Фонд Грабового” поповнюють 2,5 млн рублів. Засновник вчення
сидить нині у московській в’язниці в Лефортово у комфортабельній двохмісній
камері, а його „апостоли” Петров і Ареп’єв продовжують воскрешенські сеанси
з оплатою відповідно по 45 чи 27 тисяч від кожного.
Активно працює на цій ниві заробітків „астральна дружина” Грабового
Раїса Кашубіна, що керує якимсь Універсальним інститутом новаційних
технологій. Вона, як свідчать, навіть не виявляє якусь активність у звільненні
шефа від ув’язнення, бо ж тоді всі 58 представництв „Фонду…” від Республіки
Саха і до Калінінграду будуть у її підпорядкуванні. То ж навіть краще буде без
самого Грабового для течії грабістів, бо ж все буде продовжуватися, але вже від
його імені як мученика за своє вчення. Правда, незрозумілим є поняття
„астральна дружина”, бо ж в Горового є дружина - Єгерєва Олена Борисівна з
трьома діточками. З трьома діточками залишив новоявлений Спаситель і свою
першу дружину –Є.В.Тихонову. Голову нового релігійного культу Григорія
Грабового було затримано правоохоронними органами 6 квітня 2006 року в
московському готелі „Космос” під час лекції, на якій він доводив можливість
воскресіння мертвих, відвернення різних світових катастроф, лікування нібито
невиліковуваних хвороб та ін. Таганським судом Москви „живий триєдиний Бог”
звинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Карна справа була порушена прокуратурою за фактом шахрайських дій
також працівників «Фонду Григорія Грабового». 15 червня 2006 р. Г.Грабовому
водночас пред’явлено звинувачення за фактами крадіжки грошових коштів
громадян під виглядом «воскресіння» загиблих родичів потерпілих або зцілення
їх від тяжких захворювань. Разом Грабовий звинувачується за 11 епізодами.
Відомо, що серед потерпілих є й українці. Зокрема Г.Грабовий пообіцяв
67-річній мешканці Черкас воскресити її сина, який помер у 2001 р. Він узяв 23
листопада 2005 р. за свої “послуги” від неї 118 тис. рублів ($4,45 тис). В
середньому за уявне воскресіння померлого родича група Грабового отримувала
більше тисячі доларів від кожного благаючого воскресити близьку йому людину.
Перед цим потрібно було їм пройти ще різні тренінги, які також дуже дорого
коштують. Якщо ж той, хто звернувся за допомогою, ще й палить, то тут наявний
ще й платний спеціальний курс і знову ж на користь Грабового. Для доказу чуда,
що відбулося, Г. Грабовий пред’являє лише папери - нотаріально завіренні
свідоцтва родичів тих, хто нібито воскрес за його допомогою. Хоча насправді
відомо, що жоден «воскреслий» не повернувся у сім’ю завдяки маніпуляціям
Грабового. Свідоцтва родичів, якими він засвідчує воскресіння мертвих,
фіксують не сам факт, а 70 71 сприйняття і очікування людей, їх відчайдушні
бажання.
Окрім Росії, де вже наявні 58 регіональних центрів нового вчення,
Григорій Грабовий свою сферу діяльності розповсюдив і на Україну (В деле
Грабового – украинский след// 15 минут.- 2006.- 6 вересня). В Києві регулярно
проводяться семінари-тренінги за його методикою. Особливий вибух активності
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був проявлений грабовістами відразу ж після арешту їхнього кумира в Росії. Вже
через два тижні масово в поштові скриньки киян і мешканців деяких інших міст
України було розкидано листівки без зазначеної вихідної адреси під назвою
“Учение Григория Грабового «О спасении и гармоничном развитии»”. В листівці
всіляко рекламуються існуючі й вигадані наукові звання Г. Грабового і
науковоподібно стверджується, що він “створив прості й ефективні методи,
наслідуючи яким та передаючи знання про технології макроспасіння, кожна
людина може самостійно із своєї свідомості керувати будь-якими подіями і
відновлювати своє здоров’я”. Також рекламуються стоси праць Григорія
Грабового, де представлені документальні свідоцтва стовідсотковості
підтвердження передбачень, отриманих Григорієм Грабовим за допомогою свого
яснобачення.
Тиражуючи тисячами касет свої лекції, Грабовий вимагає від своїх
послідовників, щоб вони їх слухали щодня, бо ж від них нібито йде позитивна
енергія так необхідна кожному для його оздоровлення. У своєму іменному сайті
(www.grigori-grabovoi.ru) Грабовий рекламує себе так: „Григорій Грабовий
спасає від катастроф і хвороб, використовує свої особисті здібності яснобачення,
передбачення, цілительства та дистанційного управління. Засвідчені
передбачення Григорія Грабового завірені державними організаціями і
приватними особами… Григорй Грабовий дистанційно виліковує від різних
хвороб, омолоджує; своїм яснобаченням діагностує автомобілі, літаки, космічні
об’єкти; своїм впливом оптимізує події, навчає утаємниченим можливостям;
консультує бізнесменів і веде курси з бізнесу”. Грабовий повчає, що засобом
застосування і розвитку його вчення є „діяти як Творець”. Тут явно
проглядається ототожнення ним себе з Богом. Результатом осмислення цієї
рекомендації є розуміння, що „діяти як Творець” – це діяти як Грабовий. Суть
свого вчення Г.Грабовий подає у своєму тритомнику „Практика
управления.Путь Спасения”. Він заявляє, що людина, яка очікує „результату
зцілення”, потрібно „запам’ятати зміст всіх трьох томів”. Метою свого вчення
Грабовий вважає всезагальне спасіння і водночас спасіння особисто кожного,
забезпечення вічного творчого гармонійного розвитку у світі. Способом
використання і поширення свого вчення Григорій Петрович розглядає діяльність
як Творця. Найважлтивішим завданням вчення є відвернення можливої
глобальної світової катастрофи. Засобом досягнення мети його Вчення Грабовой
вважає власну свідомість кожного, за допомогою якої відбувається пряме
управління подіями у відповідності із завданнями Творця про вічний розвиток.
Григорій Грабовий вважає, що його вчення зорієнтоване на відвернення
можливої глобальної світової катастрофи так як це є в майбутньому від Творця,
а тому це Вчення не суперечить, а сприяє творчим напрямкам розвитку світового
співтовариства, фундаментальної релігії та іншим творчим концессіям, вчить
вічному шляху розвитку без руйнування.
Найчастіше новоявлений місія для підтвердження своїх надприродних
здібностей посилається на “воскресіння” Бориса Пилипчика, колишнього
міліціонера з села Нова Синявка Хмельницької області. Останній - людина з
певними психічними проблемами. Під час важкої хвороби йому здалося, що він
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вмер, а потім повернувся з того світу. Проте Пилипчик категорично заперечує,
що його врятував саме Г.Грабовий і звинувачує його в обмані. Лікарі ж місцевої
поліклініки кажуть, що Борис Пилипчик дійсно три роки тому лікувався і тоді в
якийсь момент на кілька хвилин знепритомнів. Але він не вмирав і загрози його
життю не було. Г.Грабовий активно використовує “воскресіння” Б. Пилипчика у
своїй рекламній і пропагандистській кампанії.
Критик Г.Грабового Олексій Сосєдов слушно наголошує, що “Г.Грабовий
грає на найчутливіших людських почуттях, - на бажаннях повернення назавжди
втраченого: молодість старої людини, померлу кохану людину або дитину, яка
загинула (як у матерів Беслану). Він запевняє, що може вернути тих, кого
вернути уже не можна. Відтак виникає віра в чудо, яка витісняє 72 73 відчай, дає
певне полегшення”(Соседов Алексей. Доктор Грабовой – человек, который
воскрешает надежду….// Интерфакс-Религия. – 2005. -28 сентября). Люди, які
були включені в орбіту діяльності Григорія Грабового свідчать, що його
прибічники йшли на найбільш витончений обман, лиш щоб запевнити людей, які
повірили їм, у те, що ті не дарма віддали свої збереження. Так, жінці, яка
втратила любиму доньку, оголосили, що її Люба воскресла, але зараз вона
виглядає не зовсім так, як раніше. “Їй показали фото моделі з рекламного щита і
сказали, що це – її воскресла донька, – говорить Сергій Ковальов з Ростовської
області. – Бідна жінка стала постійно ходити до цього плакату, розмовляти із
зображенням”. Іншій клієнтці Г.Грабового було сказано, що могильний хробак і
є її воскреслий син, що сеанс воскрешення пройшов успішно, дитина стала
хробаком, вступивши „в одну з початкових стадій свого наступного
переродження”. Ключову справу у викритті шахрая від релігії зробив відомий
дослідник релігійних містифікацій журналіст Володимир Ворсобін. Своє
розслідування він почав з особистої зустрічі з Грабовим. Приніс йому фоторобот
неіснуючої людини і попросив його воскресити. Бажання журналіста було
виконано практично відразу - всього за одну тисячу євро. Ця зафіксована подія
стала приводом для арешту шахрая. Під час допиту і очної ставки з В.
Ворсобіним Грабовий, що виглядав до цього впевнено, дуже змінився в обличчі.
“Це був страх і розгубленість, - розповідає Владимир Ворсобін. - Саме смішне,
що Григорій Петрович говорить, що все бачить. Мене це завжди забавляло. Він
говорить: «Я все бачу, все знаю наперед». Він - Бог, він знає наперед, що буде і
що відбувається зараз, але в його очах читалося, що цього він не передбачив. Те,
що відбулося, для нього - великий, великий сюрприз” (Комсомольская правда. –
2007. 1 лютого).
До своєрідного захисту вдалися винахідливі послідовники Григорія
Грабового. Вони направили Патріарху Московському і всієї Русі Олексію II
листа з вимогою канонізувати сектанта. Лист підписали 60 учасників
конференції «Теорія і практика воскресіння. Погляд науки і релігії на вчення
Григорія Грабового», що проходила у Новосибірську. У листі йдеться: “Просимо
Вас провести канонізацію Грабового Григорія Петровича 14 листопада 1963 року
народження як святого при житті. Ми віримо в те, що Григорій Грабовий – друге
пришестя Господа-Бога Ісуса Христа і всі його результати діяльності, прозріння,
пророцтва, проповіді та праці про загальне воскрешення і вічності життя є
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християнськими чудесами і знаменнями, які приводять людину до віри
християнської”. “До даного явища можна відноситися як до курйозу», –
прокоментував дії прихильників Грабового настоятель собору святого князя
Олександра Невського в Новосибірську протоієрей Олександр Новопашин.
Заступник керівника Відділу зовнішніх зв’язків Московської Патріархії отець
Всеволод Чаплін зауважив: „Хай цій людині буде соромно, адже наживається він
на горі людей, на їх стражданнях. Це – дуже й дуже аморально. Жодна
християнська громада, якщо вона шанує себе – православна, католицька,
протестантська – не підтримувала і підтримуватиме цю людину”. Г.Грабовий не
мав зустрічей ні з Патріархом Московським, ні з Папою Римським, хоч він у
своїх виступах часто на цьому наполягає.
Що нам відомо про „воскреслого Христа у другому пришесті”? Народився
Григорій Петрович 14 листопада 1963 року в селищі Кіровському Чикментської
області Казахстану. В 1986 році за фахом „механік” закінчив Ташкентський
державний університет. В 1996 році одержав фах „фельдшера” в медучилищі при
Московському обласному училищі підвищення кваліфікації лікарів. У 1998 році
секція ноосферних знань громадської Російської Академії природничих наук за
відкриття, як сказано, „способу відвернення катастроф і прогнозів їх здійснення”
обрала Грабового своїм дійсним членом, хоч в 2005 році виключила із складу
РАПН як такого, що не пройшов атестацію. Якась ще бізнес-академія Італії, а не
Академія наук цієї країни, як твердить Грабовий, зробила його своїм членом. За
150 доларів він купив собі членство в Нью-Йоркській Академії наук. Відтак,
академічні звання Г.Грабовий одержував в громадських інститутах і академіях,
які реальної ваги в науковому світі не мають. Але він завжди прагнув пустити
„пилюку в очі” своїм наближеним і постійно наголошував на своїх зв’язках з
різними науково- дослідними інституціями, які вивчають проблеми
біоінформатики, телекомунікативного зв’язку. Вища Атестаційна Комісія Росії –
єдина інституція, що уповноважена державою присвоювати наукові звання і
степені, засвідчила, що вона не видавала жодний диплом цьому „вченому
світового імені”.
Маючи намір висунути свою кандидатуру на чергових виборах в
Президенти Росії, Григорій Грабовий утворив організацію „Добровольные
распространители учения Григория Грабового” (ДРУГГ). Він навіть заявляв, що
коли стане Президентом, то поєднає Церкву і державу. Московський Патріархат
ніяк не коментував цю заяву, бо ж таке поєднання в Росії, хоч і немає де-юре, але
є де-факто. Передбачливою була інша заява Грабового як претендента на
Президентство. Він оголосив про прийняття після перемоги на виборах Закону
„Про заборону смерті”, яким, власне, вже запророкував настання в Росії „раю на
землі”. Відтак якщо колись будуть звинувачувати й притягувати до 74 75
відповідальності Грабового за зміст його релігійної спільноти, то тоді він це
зможе видати за політичні гоніння. ДРУГГ має свої осередки не тільки в різних
регіонах Російській Федерації, а й в інших країнах СНД, де порівняно багато є
росіян. Так філія цієї спільноти є вже в Латвії. Налічує вона тут понад сотню осіб.
Дізнавшись про це, кардинал РКЦ Латвії Яніс Пуятс зазначив, що „воскрешати
людей – то справа Бога, а не людини”.
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Інтереси Грабового нині все більше і більше переміщуються на Україну.
Це і “воскреслий” міліціонер з Вінниччини, і семінари, що їх регулярно
проводять його послідовники у престижних готелях Києва. Але ж не всі люди,
послідовники Г.Грабового, доведені до відчаю. Серед двох тисяч киян, які
відвідують семінари, що їх проводить Сергій Євстаф’єв та інші помічники
нового “месії”, багато й поміркованих людей, які зрештою засвідчуються в
хибності пропагованого Грабовим свого вчення. Кількість учасників семінарів
постійно зменшується. У віровченні Г.Грабового активно проявляється віра у
реінкарнацію. Відомо, що поле релігійних пошуків у нас в Україні добре
проросло “орієнталістичними рослинами”. Починаючи від О.Блаватської і
послідовників релігійної теорії Реріха аж до крішнаїтів, неоязичників і Білого
Братства. І в цьому плані релігійне угруповання Г.Грабового розвивається за
логікою і за прототипом Білого Братства. Можливо саме тому воно тут знаходить
для себе якийсь духовний грунт. Разом із тим у нас також присутні практики
діанетики і технології сучасного менеджменту. Суд над Г.Грабовим вже йде
декілька років. В пресі відзначається грамотність роботи захисників підсуднього,
самого Г.Грабового. Останній був надто прискіпливим навіть до окремих слів чи
фраз звинувачувального висновку. Надійшло 40 заяв до суду з приводу
останнього, хоч вони всі були відхилені.
Досить цікаву думку з приводу постаті Григорія Грабового в теледебатах
висловив Віктор Вендель. „Не рот „затикати” необхідно лжехристам, сказав він,
- а народ наш нещасний, що йменує себе християнами, а по суті є язичником і
невеждой у питаннях власної християнської безпеки – просвічувати треба. Не
ворожнечею і ненавистю до інаковірців, а благочестивим життям”. Коли
суспільство хворе, то людям байдуже, куди викидати свої гроші, лиш би
здійснилися мрії і задуми. Як сказала одна із пацієнток Грабового: „Я йому
вірила, вірю і платитиму не лише грошима, а й своєю совістю, своєю релігією”.
І тут на завершення нарису видрукуємо повністю мовою оригіналу замітку
священика Якова Кротова про Грабового: „Атака на Григория Грабового,
которая в последний месяц приобрела, в том числе благодаря «Известиям» (5
октября 2005 года) – характер массовый, вызывает у разумного человека
недоумение, а если разумный человек еще и верующий, то и озабоченность.
Нормально критиковать Григория Грабового за обещание воскрешать умерших,
но ненормально останавливаться: если уж не верите в возможность воскресения
мертвых, то критикуйте и отца Александра Меня, и митрополита Антония
(Блума), и Папу Римского, называйте обманщиком и автора этих строк. Нет – с
точки зрения достоверности – принципиальной разницы между рассказами
Евангелия о том, как Господь Иисус воскресил сына вдовы из городка Наин, и
рассказами поклонников Грабового о том, как он кого- то воскрешал. Нормально
обвинять Грабового в мошенничестве. Но если уж полагаете, что религия и
деньги несовместимы, тогда критикуйте и духовенство всех религий. Не
останавливайтесь: ищите доказательства того, что Грабовой брал деньги именно
за обещание воскрешения. Нет доказательств? Молчите. Ненормально, когда
«против овец молодец, а против молодца и сам овца». На Грабового
выплескивают ненависть, которую не смеют выплеснуть на Церковь. А до этого
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претензии к православию проецировали на ислам, на «Аум Синрикё», на
католиков. Нормально полагать, что знакомство с Грабовым дискредитирует. А
что, сидеть за одним столом с президентом России – не дискредитирует? А
печататься в газетах, где на одной полосе нормальные материалы и заказные
фельетоны 76 77 против какого-нибудь банка, где одновременно проповедуют
демократию и расизм с цинизмом, – не дискредитирует? А быть русским – когда
быть русским в глазах совестливых людей означает быть нациствующим
милитаристом, невежественным, трусливым, норовящим сделать любую
гадость, если будет гарантия безнаказанности? Тем не менее, нужно и называться
русским, и быть. Быть русским, быть таким верующим в воскресение, чтобы
никто не мог дурного слова сказать о России или о Христе. Журналистка одной
газеты одновременно критикует власти за антидемократичность – мол,
Каспарова в Беслане травили, и тут же требует от этих же самых властей быть
еще более антидемократичными - затравить еще и Грабового. А надо требовать,
чтобы никого не травили. Веруют не в силу и свободу личности, а в слабость
человека и в то, что вертикаль власти должна компенсировать эту слабость. Нет!
Любит каждый своим сердцем, а не чужим – и в одиночку человек должен
разбираться с Грабовым, Христом, Асахарой. Люди, которые призывают власти
наказать Грабового, – лицемеры. Они зовут прокурора – и тут же заявляют, что
не верят прокурору. Зовут милиционера – и заявляют, что все милиционеры
куплены. Призывают отдать Грабового под суд, но судебную систему открыто
называют бессудной, каковой она и является. Вот результат компромисса с
деспотизмом: если демократия изгнана, если из души вытравлена вера в
возможность и необходимость свободы, то в душе поселяется паранойя,
противоречащая самой себе. «Я хотя и неверующая, но знаю, что воскрешения
не может быть», – сказала одна из критиков Грабового. Абсурд? Нет, она имела
в виду: «Я хотя и неверующая, но знаю, что воскрешения не может быть, кроме
того, вера в которое одобрена государством». Плохая новость: воскресения не
может быть и тогда, когда его санкционирует государство. Хорошая новость:
там, где побеждена и вера в государство, и недоверие к нему, там открывается
возможность настоящей, а не иллюзорной веры и настоящего воскресения – без
милиционеров, без лекций, без человеческих усилий, без денег, зато – с
Христом”.
2.6 ТЕРАСАВА В КОНТЕКСТІ ОРДЕНУ НІППОНДЗЯН МЬОХОДЗІ
Майстер Тендай в історії буддизму. Через тисячу років після смерті Будди
великий майстер Тендай (яп. - Тяньтай), який жив у Китаї, наполегливо вивчаючи
сутри і практикуючи, зміг збагнути і подати Вчення Будди у всій його цілісності й
системності. Його доктрина «3000 таковостей в одному моменті думки»
ґрунтується на теорії сякумона і хоммона Лотосової Сутри. Тендай з’ясував те, як
через практику медитації можна вийти у Найвищу Велику Колісницю. Весь
наступний розвиток буддизму махаяни в Китаї та Японії ґрунтувалися саме на цій
доктрині. В наш час всі без винятку школи буддизму вважають Тендая втіленням у
людському тілі Бодхісаттви Царя Лікування, одним із найголовніших учнів301

бодхісаттв Будди Шак’ямуні. Вчення Будди завдяки Тендаю постало знову як
цілісна система.
Буддизм в Японії. Принц Сьотоку. Китайський монах Гандзін був першим
буддійським монахом, який привіз в Японію 3000 часточок шаріри Будди, тексти
вінаї і три названі вище праці Тендая. Приїхав сюди він десь через 100 років після
смерті Тендая. Проте Гандзін не проповідував тут вчення, а привіз лише названі
тексти видатного китайського буддиста. Японський монах Сайте (посмертне ім’я –
Денгьо) знайшов ці тексти і прочитав їх. Саме завдяки цьому монаху доктрина
Тендая знайшла в Японії своє друге життя.
У той час, коли в Китаї жив і проповідував Вчитель Тендай, в Японії жив
принц Сьотоку. Він був першим, хто надав підтримку поширенню буддизму в
Японії. Про нього складено багато оповідей як про великого бодхісаттву. І в Китаї,
і в Японії вважають, що Сьотоку є переродженням наставника Наньює (япон. –
Нангаку) - вчителя Тендая. З метою утвердження буддизму в Японії Сьотоку видав
імператорський указ про вшанування Трьох Скарбів Сходячого Сонця.
Сьотоку залишив після себе велику збірку законів як свій заповіт для
майбутніх імператорів «країни Сонця». Майбутні правителі Японії зобов’язані
були дотримуватися вчення Будди, що подається в його найголовнішій Сутрі –
Лотосовій, практикувати її самим, а також прилучати всіх громадян країни до такої
практики. Сьотоку вважав, що саме це буде запорукою гарантій майбутнього
процвітання, благополуччя і благосхильності богів до цієї країни. Характерно, що
Вчитель Нітірен у праці «Ріссьо-анкоку-рон» і в інших своїх працях дещо пізніше
звертався до своїх співвітчизників, а особливо до вищих керівних кіл суспільства, з
тими ж ідеями, які десь більше 700 років до нього принц Сьотоку подавав в своїх
настановах майбутнім поколінням.
Великий бодхісаттва Нітірен. Вчення Будди відігравало важливу роль у
духовному житті Японії навіть у роки появи тут великого різноманіття буддійських
шкіл. Можливо це й є причиною того, що саме в цій країні народився такий великий
бодхісаттва як Вчитель Нітірен.
Будучи ще хлопчиком, Нітірен був пострижений в ченці в буддійському
монастирі, що розміщений на горі біля міста Кійосумі. Саме тут протягом декількох
років він вивчав сутри, сумлінно практикував під керівництвом свого Вчителя.
Нітірен виділявся серед інших монахів своєю цілеспрямованістю і настирливістю у
вивченні й знанні складних доктрин вчення Будди. Проте, знаходячи різні
коментарі його різними майстрами, прагнення останніх довести істинність саме
свого розуміння буддизму на основі використання лише окремих сутр, Нітірен на
основі цього ніяк не міг збагнути єдність всього Вчення Будди. Подеколи його
витлумачувачі ставили своє розуміння доктрин і результати практики навіть вище
слів самого Будди. Нітірен зрозумів, що в Сангсі відсутня єдність, тобто єдиний
погляд на вчення Будди. Проте він не тільки це усвідомив, а й зрозумів, що єдиний і
єдино істинний погляд на це вчення, всі завдання, сенс і причини, за якими Будда
подавав своє Вчення, знаходяться лише в Лотосовій Сутрі. Руйнація буддизму в
країні його виникнення – Індії – відбулася тут саме через те, що він тут поділився
на різні школи і чисельні секти.
Через сім століть після відходу Вчителя Тендая його коментарі до Лотосової
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Сутри потрапили до рук молодого буддійського монаха Нітірена, що народився і
жив у містечку Кійосумі. Глибоко вивчивши праці Тендая, Нітірен спростував ті
сумніви, які з’явилися щодо їх достовірності і повної відповідності Вченню Будди.
Вчитель опісля розповідав, що він тоді спеціально проводив трьохтижневу
практику, протягом якої безперервно просив Будду і всіх великих бодгісаттв дати
йому мудрість для пізнання цілісності та єдності всього буддистського вчення. І це
принесло свої позитивні наслідки. В останній день цієї молитви до тоді ще
молодого монаха Нітірена з’явився бодгісаттва Акашьягарбха (Небесна
Скарбниця), який вручив йому безцінну перлину, яка втілювала таку необхідну для
нього мудрість.
З часом, вивчаючи сутри, Нітірен приходить до висновку про
першозначимість Лотосової Сутри. Відтепер у центрі поклоніння поставав вже не
будда Амітаби, що характерно для секти Дзьодо, заснованої Хоненом (1133-1212),
а сам Великий Будда. Вже не треба було прагнути до Західного раю і незнаної
“Чистої землі”, бо ж Будда - навколо, повсюди, у всьому, в тому числі й у тобі. З
часом він в той чи інший спосіб виявить себе.
Коли Нітірену було вже 32 роки, під час однієї з молитов відбулася
найголовніша подія його життя. Дивлячись 28 квітня 1253 року з гори Кійосумі в
бік моря на Сонце, що сходило, він раптом виголосив сім складів: «Наму-мьо-хорен-ге-кьо», які об’єднали собою все буддійське вчення і сутри. Це був підсумок
глибокого осягнення Нітіреном Лотосової Сутри і внутрішній наслідок його
духовних практик. І тут Нітірен, який жив вже у вік «кінця Дхарми», власне,
повторив той висновок, до якого свого часу прийшов Тендай, а саме практику
медитації свідомості на Одну Колісницю. В цей час, на думку Нітірена, будь-які
практики особистого характеру, спрямовані лише на медитацію або якісь
спеціальні ритуали вже не можуть принести сприятливий наслідок для багатьох
людей. Потрібна найвища чиста одиниця Дгарма для спасіння всіх живих істот.
Нею і постають саме священні слова «Наму-мьо-хо-рен-ге-кьо», які у знятому
вигляді подають Дхарму Лотосової Сутри, є шляхом прямого входження у
витокову безсловесну мудрість Будди.
У Лотосовій Сутрі всі передуючі їй вчення, передуючі їй сутри оголошуються
Буддою лише методами, неповними істинами, недосконалою мудрістю. Слідуючи
цим вченням, можна досягнути тих чи інших рівнів розуміння Вчення Будди. «Риси
істинного» Будда вперше відкриває саме в Лотосовій Сутрі, яка, згідно Нітірену,
є абсолютною істиною, Чудовою Дхармою.
Коли Нітірену було 38 років, він написав одну з найважливіших своїх праць
«Ріссьо-анкоку-рон» («Роздуми про встановлення справедливості і спокою в
країні»). Праця побудована у формі діалогу гостя, який скрізь побував і бачив
страждання людей країни, і господаря – послідовника Лотосової Сутри. Гість питає
у вчителя про причини всіх катастроф і бід, які руйнували країну і суспільство. Він
зауважує, що, незважаючи на наявність різних релігійних практик, здійснення
багатьох обрядових дійств, чисельні божества і духи нічим не допомагають людям
у їхньому горі: страждання все одно наповнюють суспільство.
Де ж істинний Шлях? Що може врятувати країну, припинити катастрофи і
кризи? І, відповідаючи гостю, а відтак і собі, Нітірен зауважує, що для цього слід
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втілити в життя вчення Лотосової Сутри. Саме цьому Нітірен присвятив всі
наступні роки свого життя. Він був першим, хто увірував у те, що його життя було
передбачене Буддою Шак’ямуні. Тому Нітірен настирливо прагнув втілити це
передбачення в своїй життєвій діяльності.
У «Роздумах…» Нітірен охарактеризував наш вік як вік кінця Дхарми. Із
семи бід і трьох катастроф, які сповняли і руйнували Японію, найбільшою
трагедією тут постає війна. А це тому, що вона є далеко більшою трагедією, ніж
зміни на зірках чи природні лиха, зокрема такі, як пожежа, повені, землетруси,
епідемії, неврожаї чи голод. Саме війни постають причинами найбільш
страхітливих жертв та руйнувань, а тому їх слід здолати.
Після написання Нітіреном праці «Ріссьо-анкоку-рон» його життя
сповнилося великими труднощами. За активну пропаганду свого вчення його
вигнали із храму і монастиря. Він зустрівся з безліччю серйозних і небезпечних
проблем. Були погрози з боку владних структур і стану самураїв. Навіть був указ
імператора про арешт Нітірена як єретика. Повсюди він був вигнанцем, декілька
разів його арештовували або нападали. Одного разу його ледь не стратили, після
чого посадили у в’язницю як злочинця.
До нас надійшов лист Нітірена, написаний за день до цієї можливої страти. У
ньому Вчитель висловив своє величезне задоволення таким розгортанням подій,
оскільки вважав найвищою заслугою віддати своє життя за найвищу Дхарму Будди.
Він писав: “Я присвячую цю доброчесність насамперед моїм батькам і всім людям.
Сподіваюся, що це допоможе моїй країні, моєму народу і всьому світові»”
Після того як самураям не вдалося стратити Нітірена в Камакурі, його
переправили на острів Садо для того, щоб він тут провів решту свого життя. Тут
Нітірену виділили невеличку халупу, скоріше альтанку, без стін і вікон.
Переконавшись у тому, що ніхто з місцевих мешканців не подасть ні крихти їжі, він
все одно продовжував практикування Лотосової Сутри. Протягом зими тут були
написані ним його основні праці. Саме тут Нітірен дав таку клятву: “Незважаючи
на те, що хоч боги поклялися захищати мене, але не захищають, хоч люди й
ненавидять мене, але я вірю словам Будди. Хай навіть помре моє тіло, але я буду
практикувати цю Сутру”.
Якось трапився такий випадок. Один із самураїв вирішив отруїти Нітірена.
Він підклав йому у їжу отруту. Але Нітірен не їв її і відставив від себе. Їжу з’їла
собака одного з монахів і одразу ж здохла. Зараз на острові є невеличка ступа на
честь собаки, яка віддала своє життя за Вчителя Нітірена.
Оскільки передбачення Нітірена почали здійснюватися, то йому через рік
було дозволено залишити острів. Про це його повідомив один з учнів на ім’я Нітіро.
Проте Вчитель залишався на острові Садо ще три роки. Саме тут він продовжував
писати свої найважливіші праці про Лотосову Сутру, зокрема написав відому
«Кандзін-хондзон-сьо». Спираючись на слова Будди в Сутрі про Квітку Лотоса
Благого Закону, Нітірен подав тут такі свої міркування про неї: “Лотосова Сутра
включає в себе все вчення, що належить Татхагаті; всі божественні сили,
притаманні Тататхагаті; всі глибокі справи - Татхагати. Всі Будди минулого
пропагували різні вчення тільки для того, щоб зрештою повідомити сокровенну
істину, яка знаходиться в Лотосовій Сутрі. Основна її суть полягає в двох
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центральних главах”. Стрижень цих глав знаходиться в Мьо-хо-рен-ге-кьо”.
Про ці практики і про медитації в душі писав ще Тендай, але Нітірен в своїй
праці виявив, що Природа Будди знаходиться не тільки у нас всередині, а й у всьому
Всесвіті, в кожному його елементі. Природа Будди єдина і неподільна, але вона у
всьому. Наші хибні погляди відокремлюють нас і оточуючий нас світ, але насправді
ми з ним єдині, все це – одне. Як світи з десяти сторін світу можуть стати
взаємопроникаючими і без будь-яких перепон перетвориться на Одну Землю Будди
? Як виявити цю Природу Будди у всьому? Що є кінцевим Вченням Будди, останнім
шансом врятувати світ? На всі питання Вчитель Нітірен дав відповідь: практика
“Наму-мьо-хо-рен-ге-кьо”.
12 жовтня орден Ніппондзан Мьоходзі щороку відзначає як день відходу
махабодхисаттви Нітірена із цього світу. За місяць до смерті він прийшов з гори
Мінобу в невеличкий храм Хоммон-дзі у Токіо, щоб дати свої останні поради своїм
учням. Тут Нітірен залишив свою останню мандалу і доручив своєму
наймолодшому учню вчити імператора. На місці спалення махабодхисаттви нині
стоїть ступа.
Вчитель Нітідацу Фудзії. Десь із середини ХІХ століття Японія взяла курс
на мілітаризацію і агресію щодо своїх сусідів. Вона стала претендувати на
Манжурію і Корею, Далекий Схід. У цьому своєрідну ідеологічну підтримку
японська влада знаходила у своїй національній релігії сінто, яка оголошувала
імператора країни і його сім’ю намісниками богині Сонця Аматерасу. Японці стали
вважати себе особливою, божественною нацією, людьми «першого сорту». За цих
умов буддійська релігія з її ненасильницькою ідеологією стала не то що
непопулярною, а навіть ворожою інтересам Японії. Практично припинилася будьяка матеріальна підтримка буддистських храмів, розпочалися навіть гоніння на
буддистів. Буддійське чернецтво було майже забороненим.
Саме в цей час ченцем одного із монастирів школи Нітірен стає Нітідацу
Фудзії, який народився 6 серпня 1885 року в бідній фермерській сім’ї. Навчання в
Ріссьо-університеті і в головному храмі школи Сінгон-Тодзі в Кіото, оволодіння
всіма буддійськими доктринами японської традиції в храмі Хорюдзен в Нарі,
практика Дзен у храмі Кеннін-дзі школи Ріндзай дали можливість Нітідацу Фудзії
глибоко пізнати Вчення Будди, збагнути його сутність і призначення. Це формує у
нього переконання про хибність того курсу, який обрала його країна. Фудзії
спрямовує свою діяльність проти експансіоністської політики Японії. Він
з’являється з читанням молитов і їх барабанним супроводом там, де вирішувалися
питання, пов’язані з визначенням політики країни. За це Нітідацу Фудзії не раз
потрапляв до в’язниці. Але, вийшовши на свободу, він продовжував свою
пацифістську діяльність.
Оскільки всі буддійські школи Японії йшли на певний компроміс із владою, то
Фудзії скоро опинився поза тією, до якої належав. Це ще більше активізувало його
пацифістські молитви, мобілізувало його практику.
Недалеко від містечка Тенрі знаходиться знаменитий водоспад Момо-о-нотакі. Саме тут Вчитель Нітідацу Фудзії протягом семи днів без сну і їжі проводив
спеціальну практику, виголошуючи священну назву Лотосової Сутри – «Наму-мьохо-рен-ге-кьо». Тут йому було видіння мандруючого монаха, який, б’ючи в
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барабан, проголошував цю священну назву. За спиною монах ніс маленького
хлопчика. Вчитель запитав: «Хто ти?» Монах відповів: «Бодхісаттва Велике
Діяння». «А що то за дитина у тебе за спиною?» «Це – Будда Шак’ямуні»,- відповів
бодхісаттва. Саме тоді для Нітідацу Фудзії відкрилося глибинне і сокровенне
значення священних слів «Наму-мьо-хо-рен-ге-кьо». Після цього справою всього
його життя стали подорожі з миротворчою місією і виголошенням цих слів.
Чернець почав шукати відповіді на проблеми життя. Саме під час згаданої
вище практики під водоспадом для Нітідацу Фудзії відкрилося своє бачення Вчення
Будди, відбулося опанування ним його істинною Дхармою. Це послужило основою
створення ним в 1917 році ордену Ніппондзан Мьоходзі як Сангхи істинних
бродячих бодхісаттв. Назва Ніппондзан Мьоходзі перекладається приблизно так:
«Храм чудової Дхарми на горі, де сходить Сонце». Покликанням ордену стало
поширення Вчення Лотосової Сутри, а відтак - принесення миру і спокою у світ
насильства та жорстокості, утвердження єдності всіх людей, незалежно від їхньої
релігії, національності та ін. З ім’ям видатного буддиста Нітідацу Фудзії в Японії
асоціюється становлення пацифістського руху.
Характерною рисою “прихильників Лотосової Сутри” є альтруїзм: вони
прагнуть досягнути не лише особистністного удосконалення, а й допомогти
здобути мир і спокій людям, які їх оточують. Тому відповідні релігійні церемонії
проводяться ними в кризові моменти суспільного життя і в кризових точках
планети.
Вчення і практика ордену Ніппондзан Мьоходзі. Священним Писанням для
ордену є Сутра про Квітку Лотоса Чудової Дхарми, точніше – Сутра про Квітку
Лотоса в трьох частинах (власне Лотосова Сутра і два обрамлюючих її тексти –
так звана «відкриваюча» Сутра про Незліченні Значення і «заключна» Сутра про
Осягнення Діянь і Дхарми Бодхісаттви Всеохоплююча Мудрість. Основоположною
ідеєю Лотосової сутри є думка про наявність в будь-якій, навіть найдрібнішій живій
істоті, «природи» будди, тобто найкращих якостей і насамперед співчутливої
любові до всіх і кожного, а також абсолютної мудрості і знання. Ці якості
оптимально реалізуються через діяння бодхісаттви – істоти, яка повною мірою
усвідомила приховану в ній «природу» будди і прагне реалізувати цю природу.
Слідування Лотосовій Сутрі полягає в тому, щоб пробудити «природу»
будди у всіх живих істотах, досягнути щоб будда проявився в свідомості кожної
живої істоти. З точки зору «природи» Будди життя є вічним, без власності, без
«его», без зневаги до інших людей. «Природа» будди об’єднує всіх в одне Життя.
Це Життя не обмежене територіями. У всьому Всесвіті є тільки одне Життя – на цій
одній Землі. Вона одна для всіх. У цій єдності – вічна істина. Усвідомити це –
означає відкрити «природу» будди.
У житті послідовників ордену важлива роль відводиться інтенсивній
семиденній практиці рохаті-сессін. У ці дні з метою тренування тіла й розуму
бодхісаттва все відкладає, не готує їжі і майже не їсть і не п’є, стримує думки, не
говорить ніяких слів і присвячує себе повністю лише практиці, виголошуючи Намумьо-хо-рен-ге-кьо.. Це відкриває йому можливість для осягнення значення як
Вчення Будди, так і всіх будд минулого, цьогочасного й майбутнього. В ордені
вважають, що для осягнення Лотосової Сутри потрібно: по-перше, домогтися, щоб
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всі будди думали й охороняли нас; по-друге, щоб добрі коріння минулого, а це
шість парахіт – даяння, заповіді, терпіння, настирливість, зосередженість і
мудрість, знаходилися в нас; по- третє, це – вірна самахді, вірна зосередженість і
мудрість, знаходилися в нас; по-четверте, пробудження в собі думки про спасіння
всіх живих істот. В ордені вважають, що завдяки практиці вдається здолати фізичні
слабкості. “Якщо нас не хвилює власне тіло і життя, тоді ми маємо бути байдужими
до того, в який одяг одягатися, яку їжу будемо вживати сьогодні, де будемо жити
тощо. Власність майна тоді нам не потрібна”.
Послідовники ордену не є відлюдниками. Вони не відсторонюються від
суспільного життя, його проблем. “Навпаки, - наголошують ідеологи Ордену, - всім
своїм життям ми входимо у цей світ, і в цьому стражденному світі ми шукаємо шлях
до звільнення. Якщо ж ми відокремлюємо себе від реального життя і реальної
ситуації у світі, то це означає, що ми не розуміємо дійсної мети вчення Будди. Куди
б ви не направлялися, чим би ви не займалися, головне питання, яке завжди має
хвилювати вас: “Як спасти і звільнити цей світ?”
На думку послідовників Вчення Нітірен, Лотосова Сутра – це не просто текст
із 28 глав і декількох тисяч слів. Читання їх не є практикою Лотосової Сутри, бо ж
тільки Будда і Будди знають її глибоку істину. Відтак покликанням бодхісаттв є
прочитання мантри і биття в барабан. “Бити в барабан – це означає все – читати
Сутру, берегти Сутру, роз’яснювати і проповідувати її. Звуки мантри і барабана
самі по собі є “голосом вічного Будди. У голосі барабана звучить голос всіх будд
десяти сторін світу і трьох часів.
Биття в барабан послідовники ордену вважають істинною метою свого
руху, своєю найвищою практикою, бо ж його звуки піднімають всіх на боротьбу із
несправедливістю, війнами”.
У своєму житті кожна людина постійно зустрічається з великим
різноманіттям труднощів, як пише Дз. Терасава, “завжди протистоїть Марі”. Проте
Мара ця не приходить звідкись ззовні, а завжди з’являється зсередини нас самих як
наслідок нашої минулої карми. Це потрібно долати, перемагати. Всією своєю
практикою бодхісаттва прагне здобути Дхарму Лотосової Сутри.
Послідовники ордену Ніппоздан Мьоходзі не вважають, що для поширення
Вчення Будди слід обов’язково створювати організації і союзи буддистів, збирати
щонайбільше своїх послідовників. “Сучасні релігійні організації прагнуть зібрати
велику кількість людей, щоб нав’язати їм різноманітні доктрини. Але коли ця
організація стає великою, то ті, хто її очолює, починають збирати гроші з цих
людей. Проте це надто низький рівень діяльності”,- зауважує Дз. Терасава
У Вчителя Нітідацу Фуджії скоро з’явилися й учні. Вони разом стали
проповідувати і практикувати Лотосову Сутру не лише в Японії, а й за її межами,
там, де назрівали військові конфлікти, де люди страждали і хотіли мати надію на
краще своє майбуття. Про самовіддачу Нітідацу Фудзії справі проповідництва
Вчення Лотосової Сутри свідчить те, що протягом 30 років свого життя (від 30-ти
до 60-тирічного віку) він ніколи (ні вдень, ні вночі) майже не лягав спати, як кажуть,
спав на ходу. Для пропаганди свого вчення Фудзії перебрався потім до Індії, куди,
згідно пророцтв Будди і передбачень Нітірена, має зрештою повернутися Вчення
Лотосової Сутри. Вчитель вважав, що виконання цих побажань Будди є його
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місією.
Буддизм та Індія. За здійснення пророцтв Будди, виголошених в Лотосовій
Сутрі, про відродження його вчення в Індії в 48-річному віці і взявся Нітідацу
Фудзії. Він розраховував на те, що у час кінця Дхарми тільки Вчення Лотосової
Сутри про воскресіння від смерті до вічності може повернути до життя в Індію
Будду, відродити індійські Сангху. Свою місію Вчитель назвав «повернення
додому» (япон. – Генрай-кіко). Ніхто із буддистських вчителів до нього не ставив
такої мети. Не знаючи мови хінді, не маючи необхідних коштів, Нітідацу Фудзії під
удари барабана ніс повсюди в Індії священну назву Лотосової Сутри Наму-мьо-хорен-ге-кьо. І хоч яким тяжким не було життя, за три роки йому вдалося побудувати
в Калькутті і Бомбеї маленькі будиночки-храми. Після своєї зустрічі з Махатмою
Ганді 4 жовтня 1933 року Нітідацу Фудзії відклав свою поїздку до Англії і
продовжив утвердження Вчення Лотосової Сутри в країні його появи. Правда, лише
його учню Дзюнсею Терасаві уже після смерті Фудзії вдалося побудувати ступу в
містечку Вайшалі, звідки Будда пішов 2500 років тому в свою останню дорогу і де
він пропагував спеціально для Ананди, Махакашьяпи і бодхісаттви Майтрейї Сутру
про Осягнення Діянь і Дхарми Бодхісаттви Всеохоплюючої Мудрості. Необхідність
повернення Вчення Будди до Індії Нітідацу Фудзії обґрунтовував не тільки
згаданими вище прередбаченнями-побажаннями, а й прагненням утвердити Індію
як країну ненасильства і злагоди. За активної діяльності японських буддистів в Індії
вдалося започаткувати рух “нових буддистів”, активізувати молодіжний
буддійський рух борців за мир.
Така діяльність Нітідацу Фудзії була не до вподоби владі Індії. Відомим
опісля став указ її уряду про заборону Ніппоздан Мьоходзі. В квітні 1975 року
Нітідацу Фудзії приймає рішення залишити Індію. Всі монахи ордену від’їздять з
країни Будди.
Миротворчість Нітідацу Фудзії. За проханням Махатми Ганді з початком
війни між Японією і Китаєм Нітідацу Фудзії повернувся додому в Японію й активно
агітував за її закінчення. Проте лише після повного краху мілітаристської Японії у
Другій світовій війні, двох ядерних вибухів в Хіросімі і Нагасакі Вчитель зміг
розгорнути у своїй країні активні пророчі молитви про Лотосову Сутру. Керуючись
прагненням перетворити світ на мирну і спокійну Землю Будди, він започаткував
будівництво в різних країнах спеціальних ступ – пагод миру. Але почав це з Японії.
Перша ступа тут була відкрита в 1954 році. При цьому Фудзії організував «World
Pacifist Conference». В роки «холодної війни» між Америкою і комуністичним
блоком Фудзії включився в рух борців за мир у всьому світі. Зокрема в багатьох
країнах Європи були проведені марші миру, естафети за роззброєння, акції за
звільнення від загрози ядерної війни, різні церемонії за припинення «холодної
війни».
Вчитель Нітідацу Фудзії, вивчивши велику кількість сутр і праць
буддійських вчителів, оволодівши доктринами всіх основних буддійських шкіл і
будучи ще з молодих років загальновизнаним авторитетом у вищих буддійських
колах, відкинув всю вивчену ним філософію різних мислителів і присвятив усе своє
життя спасінню світу від катастрофи, що наближається, за допомогою
простої, але безмежно великої і єдино вірної практики наших днів – Наму-мьо-хо308

рен-ге-кьо.
У післявоєнний час члени ордену Ніппондзан Мьоходзі першочергову увагу
приділяють миротворчій діяльності по всьому світу і насамперед там, де виникає
реальна загроза життю людей. Активного пропагандиста свого вчення в багатьох
країнах світу Нітідацу Фудзії знайшов у своєму учні, нині відомому в країнах
постсоціалістичного табору буддійському монаху Дзюнсеї Терасаві, що народився
15 вересня 1950 року в містечку Хакуї.
Дзюнсей Терасава як послідовник вчення Нітідацу Фудзії і Посланець
миру.. Саме в Нітідацу Фудзії Терасава зустрів істинного Вчителя Дхарми
Лотосової Сутри, побачив приклад повної віддачі себе на благо служіння людям. В
одному із своїх листів Вчитель писав: «Є країни, які можуть прийняти Вчення
Будди. Є країни, які можуть зруйнувати Вчення Будди. У всіх цих країнах слід
широко проповідувати Вчення Будди – ось практика Ніппондзан Мьоходзі, мета
якої – принести мир всьому світові. В наші дні всі говорять про економічний
розвиток, але це, іншими словами, наука жадоби. Чим більше розвинута економіка
однієї країни, тим бідніша інша країна. Військова могутність також є поганою для
людства. Світова політика визначається військовою та економічною силою. В
цьому полягає глухий кут людства. Людство шукає виходу із цього стану. Але
немає ніде і нікого, хто міг би показати шлях, який може привести до миру у всьому
світі і дати людям можливість повірити один одному... Ніколи не вбивати живе.
Людина, яка приймає цей принцип і зберігає цю заповідь, є послідовницею Будди...
Нині це Вчення стає життєво необхідним. Якщо не грабувати і не вбивати, якщо
робити пожертви заради спасіння життя – тоді прийде мир. Це просте Вчення слід
плекати і зберігати сьогодні. Іншого шляху просто немає. Якщо сьогодні людство
не прийме цей простий принцип миру, обстоюваний Буддою Шак’ямуні, то весь
світ буде зруйнований. Прийшов час повірити в це».
У деяких буддійських школах вважають, що стати монахом – це означає
вийти із цього світу у відлюддя. Всупереч цьому Нітідацу Фудзії вважав, що,
згідно Сутри про Квітку Лотоса Благого Закону, бути монахом-бодгісатвою
означає віддати своє тіло і своє життя повністю служінню цьому світу і всім
живим істотам для їх спасіння і приведення їх на Шлях, що не має Вищої Межі, на
Шлях Будди.
Нітідацу Фудзії вчив, що не можна в наш час у суспільстві постійних
руйнацій оточуючого середовища стати буддою наодинці. «Коли ви стаєте буддою,
то весь всесвіт має стати також Чистою Землею Це називається досягненням стану
будди неживою природою, навколишнім середовищем, кшетрою, - проголошував
він. – Нині актуальна проблема – збереження миру у всьому світі не може бути
вирішена читанням і повторенням сутри про Квітку Закону чи практикою і
медитацією «Макасікан». Бити в барабан і виголошувати «Наму-мьо-хо-ре н-гекьо» - стало відповіддю на це питання. Ця практика Ніппондзан Мьоходзі повністю
відповідає остаточній Дхармі, яку проповідував наш вчитель-засновник Нітірен...
Тільки виголошення «Наму-мьо-хо-рен-ге-кьо» спасе цей вік. Але це не слова, які
несуть якийсь конкретний зміст, а сутність мудрості Будди».
Преподобний Дзюнсей Терасава вже біля 40 років бере активну участь у
миротворчих акціях ордену Ніппондзан Мьоходзі в різних країнах світу,
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насамперед в Європі. «Я був першим, хто виголошував Наму-мьо-хо-рен-ге-кьо в
Англії, і одним з перших, хто познайомив Європу з Лотосовою Сутрою, - пише
Терасава. – Я ніколи не хотів одержувати за це їжу, одяг чи житло, нічого не хотів.
Я лише сподівався, що завдяки цьому пророцтву Будда здійсниться і що в цей вік
Чиста Земля Будди появиться у цьому світі» (Терасава-сенин Дзюнсей. Рассеять
мрак в живых существах.- Донецк, 1997. – С. 88). І ці мрії, незважаючи на величезні
матеріальні труднощі, злиденне життя і поневіряння, все ж збулися. Заслугою
Дзюнсея є побудова в Лондоні першої за 2500 років існування буддизму ступи в
Європі. Ось як він згадує своє життя в Англії: «Для нас важливим є те, що нам не
слід боятися бути бідними і простими. Потрібно співстраждати зі світом, всіма
живими істотами, перебувати в терпінні, від всього серця показувати світу Шлях,
що не має Вищої Межі. Приходилося спати в закинутій, без вікон і даху капличці
на кладовищі серед злих духів і мерців. Але я не вмер від голоду і хвороб. Багато
разів мене арештовували, десь близько ста разів забирали в поліцейську дільницю.
Зрештою – все ж звільняли» ( Там само. – С. 91).
При цьому, як зазначає Дзюнсей Терасава, він діяв відповідно до того, як
практикував Лотосову Сутру сам Будда: «Він віддавав все: руки, ноги, очі… Він
жертвував комфортом, майном, палацами, сім’єю, дітьми і був зрештою готовим
віддати своє життя. Лише завдяки такій практиці віддачі він здобув досконалість в
шести параметрах… Спочатку потрібно навчитися віддавати, а потім вже постануть
практики параміт моральності, терпіння, настирливості, зосередження і мудрості.
Потрібно навчитися віддавати все, і навіть бути готовими віддавати тіло й
життя заради навчання практиці Лотосової Сутри» (Там само. – С. 104).
У храмовім комплексі Тосьодайзіо містечка Нісінокьо є невеличка пагода, в
якій зберігаються 3 тисячі часток праху Будди Шак’ямуні, привезені сюди з Індії.
Близько 150 років тому десь 100 часток були взяті настоятелем храму для щоденних
церемоній. Три з них були подаровані Терасаві для пагоди Миру в Лондоні, а п’ять
– для його миротворчої діяльності з поширення вчення Будди. Ці п’ять часток
знаходяться в невеличкій ступі, з якою, не розлучаючись, подорожує Сенсей по
всьому світу. Монахи не радять йому це робити, бо ж не можна піддавати небезпеці
священні реліквії. Розмірковуючи над цими порадами, Сенсей одного разу побачив
біля себе прекрасну золоту живу пташку. Він був вражений цим. Для нього це був
знак-засвідчення правильності його діяльності. Ніхто з монахів ще не відвідував із
частками Будди таку велику кількість країн, як Терасава, а тим більше в такий
небезпечний час, як наш.
Дзюнсей Терасава є надто шанованим монахом в буддійському світі. Він є
лідером з перетворення Вчення Будди в дійсне життя для багатьох людей. На
відміну від тих монахів, які все життя проводять в монастирях і храмах й вважають,
що це є запорукою спасіння всіх живих істот на землі і слідуванням шляхом Будди,
Терасава знаходиться постійно там, де щось загрожує світу бідою, війнами,
стихійними лихами тощо. Його барабан кличе до миру, добра і справедливості.
Орден і Україна. У квітні 1988 р. Терасава-сьонін вперше відвідує
Радянський Союз. Разом з майбутнім хамбо-ламою Бурятії він вперше проводить
буддійську церемонію на Красній площі Москви. Відбулася його зустріч з
М.Горбачовим, який одержав від Терасави шарніру. З того часу японський монах
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став приїздити до Росії, інших країн, які утворилися після розпаду СРСР, щороку.
У 1991 році Терасава пробув у Росії майже рік. У травні 1992 р. в Москві
утворюється перша Сангха монахів-буддистів Лотосової Сутри. В цьому ж році в
Москві відкривається Інститут буддизму, починається робота з перекладу
Лотосової Сутри російською мовою. В травні ж 1992 року відбулося перше в
країнах пострадянського простору посвячення в монахи-бодхісаттви Лотосової
Сутри. У вересні-жовтні 1992 р. вперше буддистський монах з України –
уродженець Донецька Сергій Коростельов здійснює поїздку до святинь ордену
Ніппондзан Мьоходзі в Японію. У червні 1993 р. в Києві вперше публічно
проводиться церемонія Весак – відзначення дня народження Будди-Шак’ямуні.
У лютому-березні 1994 р., коли загострилася ситуація в Криму, зумовлена
сепаратистськими настроями, монахи ордену проводять по півострову марш миру
і злагоди. З цього часу стає традицією проведення Рохаті-сессін в харківській
громаді буддистів. У виданій в Донецьку книзі-проповіді буддистського монаха
Терасава пише: “Протягом тих років, які я проводив в Україні, у мене з’явилося тут
багато учнів-монахів. Дуже дивно. На першому посвяченні було багато людей з
різних міст СНД, але залишилися лише монахи з України. Існує зв’язок України і
Лотосової Сутри. Це – надзвичайно важливо”. В березні-квітні 2005 р. відбулася
поїздка українських релігієзнавців А.Колодного, Л.Филипович, С.Капранова та
О.Борисенко до Японії, де Дзюнсей Терасава організував їх поїздку по визначним
місцям країни, пов’язаним з діяльністю Вчителів школи Нітірен, ордену
Ніппондзан Мьоходзі. Ми ночували в домашньому помешканні-храмі Дзюнсея,
кожного ранку разом з ним під барабанний бій годину співали мантру «Наму –мьохорен-ге кьо». В поїздці до Фудзії ми десятки кілометрів йшли пішочком по
японській землі. Перед нами йшов Дзюнсей, який вистукуючи в барабан, при цьому
співав мантру. Ми, підспівуючи, йшли за ним. Нас як своїх приймали в буддійських
монастирях. Японські віряни у традиційній для них молитовній позі зустрічали нас,
приєднувалися до нас, коли ми із співом мантри тричі обходили Ступу у селищі,
назву якого я забув.
Кожного разу, коли Дзюнсей (ми частіше його йменуємо Сенсей) Терасава
приїздить до Києва ми маємо з ним зустріч як з рідною людиною. Приїздить він з
метою засвідчити свою ворожість до московського агресора, висловити свої
співчуття українцям у їх горі. Вирішується питання спорудження десь в Карпатах
(раніше це було на березі Сіверсього Донця) буддійської Ступи. В Україні діють
спільноти вчення Ніппондзан мьоходзі, є окремі активні його проповідники, з
якими Відділення релігієзнавства має постійні стосунки.
«Життя людини й інших живих істот в одну мить можуть бути перервані,
природа, яка існує мільйони років – знищена. Екосистема, життя, цивілізація,
історія – все це відразу тоді прийде до кінця. В цьому – головна відмінність і
виняткова особливість нашого часу, - пише Терасава. - На жаль, це не фантазія, а
реальність сьогоднішнього дня. Тільки з усвідомленням цієї реальності ми зможемо
досягти нового для всіх горизонтів духовності, що лежать за межами культурних,
історичних чи національних відмінностей. Цей новий горизонт має об’єднати всіх,
стати фундаментом зовсім нової свідомості і бачення, дати нову основу суспільству
і цивілізації. З одного боку, існує найсерйозніша небезпека. З другого – в цій
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небезпеці віднаходиться можливість виходу, спасіння і набуття якісно нового рівня
свідомості».
Дзюнсей Терасава зауважує, що треба менше говорити, а насамперед
проголошувати «Наму-мьо-хо-рен-ге-кьо», бо ж слова через свою оціночну
природу ніколи не приведуть до спасіння, істинної єдності, до Єдиної Колісниці
Будди. «Для Будди всі живі істоти є дітьми, - пише він. – Немає різниці між
послідовниками вчення Будди і тими, хто не є його послідовником, немає різниці
між віросповіданнями і національностями. Всі живі істоти рівні. Чому? Тому що
вони всі мають «природу» будди, а щоб виявити цю природу, потрібна реалізація
єдності. Саме цей Шлях і називають Однією Колісницею Будди. Наше слідування
Лотосовій Сутрі – для того, щоб принести єдність, без будь-яких слів і доктрин,
без ідеології, без теорії. В нашій практиці ми вшановуємо кожного без будь-яких
умов і пояснень» (Терасава-сенин Дзюнсей. Рассеять мрак в живых существах. – С.
42-43).
Монахи-бодхісаттви ордену Ніппондзан Мьоходзі своє покликання вбачають
у втіленні в реальному житті високих ідеалів Вчення Будди, займаючись
конкретною практичною роботою. Вони прагнуть відвернути від людей
страждання, принести на нашу Землю мир і спокій. Будь-які знання, вважають в
ордені, є порожніми і нереальними до того часу, поки вони не використані в житті,
не втілені в конкретній практичній роботі. «Як буддійські монахи, - зауважує Дз.
Терасава, - ми повинні робити все необхідне і можливе, щоб втілювати Вчення
Будди в життя, що оточує нас, оскільки інші люди не мають на це часу» (Там само.
– С. 192).
Мудрість Будди, згідно вчення Ніппондзан Мьоходзі, одна, але різні вчення,
доктрини і порівняння існують для того, щоб виявити і донести цю абсолютну
істину і мудрість до всіх живих істот. «Всі будди користуються різними
вченнями, висловлюваннями і словами, але всі вони ведуть до Єдиної Колісниці
Будди. Сутність і смисл цієї єдності уже знаходиться у всіх живих істотах, - пише
Дз.Терасава. – Тому покликання Вчення Буди полягає в тому, щоб виявити цю
єдність у всіх живих істотах і привести їх до Однієї Колісниці Будди. Зрештою
будь-яка релігія, будь-яке вчення, будь-яка філософська чи наукова доктрина – всі
вони є поясненням цієї найвищої істини, в якій все поєднується, бо ж «є лише одна
Колісниця»»(Там само. – С. 165).
Послідовники Нітірен не прагнуть просто практикувати наодинці. Метою їх
діяльності є пропаганда Лотосової Сутри. Вони йдуть до людей і, природно, там, де
вони є, збираються люди. Зрозуміло, що з часом тут може виникнути і Сангха.
Істинна сутність лотосової сутри полягає в глибокій повазі до кожного, в
прагненні врятувати весь світ. Саме тому послідовники ордену ніппондзан мьоходзі
толерантні у своєму ставленні як до вірних інших релігій, так і до послідовників
інших течій буддизму, течій нітірен, які нині загалом мають у світі десь 5300 своїх
спільнот різних напрямків. «Нам не слід ненавидіти чи критикувати інших людей.
Не слід говорити: «ти – хороший» чи «ти – поганий», - відзначають вони. очікуваного наслідку це не дає, це – даремна витрата часу. Це все ні до чого. Ми
повинні досягти звільнення лише після того, як всі будуть спасенні. Допомігши
кожному стати вільним, тільки тоді ми станемо вільними. Ми не прагнемо
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першими досягти мети, ми прагнемо бути в кінці, останніми. Навіть якщо якесь
вчення дійсно не є остаточним, найвищим вченням Будди, але про нього не слід так
говорити його послідовникам, тому що тоді забуваєш необхідність поваги і
вшанування. Це – найбільша небезпека, найбільша помилка для тих, хто практикує
лотосову сутру». Таку свою позицію щодо інших релігій, інших вчень вірні ордену
нам пояснюють тим, що й сам Будда до своєї Лотосової сутри зміг прийти лише в
кінці свого життя. І якщо хтось не сприймає нині істини цієї сутри, то подібна
ситуація була і в часи Будди. Коли будда став проповідувати Лотосову сутру, то п’ять
тисяч його учнів піднялися й залишили зібрання. Відтак кожна людина приходить
до істини Лотосової сутри в свій час і своїм шляхом. Їй треба допомагати в цьому,
а не виявляти якесь насилля з метою прилучити її до неї.
Зрозуміло, що нам, вихованим в іншій світоглядній чи конфесійній традиції
тяжко сприйняти буддійське вчення. Але я з великою вдячністю згадую перебування
наше в Японії в благодійній аурі Сансея. Згадую, як ми ночували у вівтарях
буддійських храмів, як разом вранці співали мантру «На му мьо…» під удари
барабану. Згадую привітність до нас вірян здавалося б чужої для них конфесії.
2.7 ОШО РАДЖНІШ ТА ЙОГО ВЧЕННЯ
Ошо – просвітлений майстер з Індії. Але він більше відомий як Бхагван
Шрі Раджніш. Під цим ім’ям вийшло понад 1,5 мільйони його книг більш як на 40
мовах. Ці книги є записами тих бесід, які Бхагаван Шрі Раджніш проводив з учнями
протягом 25 років. За рік до своєї смерті, у січні 1989 року, він оголосив, що
відкидає префікс “Бхагван Шрі”, тому що для багатьох це означає “Бог”. Його учні
– саньясіни – вирішили назвати його просто “Ошо”. Це ім'я вперше з'явилось в
стародавній Японії. Так звертались учні до своїх духовних вчителів. „О” означає “з
великою повагою, любов'ю та вдячністю”, а також “синхронність і гармонія”.
“Шо” означає “розширення свідомості у багатьох вимірюваннях” та “існування,
що виливається із всіх напрямків”.
Ошо народився 11 грудня 1931 року у Кушваді (Центральна Індія). З
раннього віку він цікавився проблемами розвитку, вивчав своє тіло та його
можливості, постійно займався різними видами медитації. Ошо не слідував ніяким
традиціям і не шукав вчителів, не вірив ніяким теоріям і правилам, завжди виступав
проти будь-яких забобонів та вад суспільства. Головним його вчителем було саме
життя, особливо в його критичних, екстремальних точках. Основою ж його
духовного пошуку був експеримент.
У 21 рік Ошо, звільнившись від “Его”, відчув себе, як він сам свідчить,
просвітленим. Це переживання було настільки для нього таким глибоким і
суттєвим, що його можна співставити хіба що із смертю і народженням. Ошо так
описує свій тогочасний стан просвітлення: “В ту ніч я помер і водночас відродився.
Людина, яка померла, померла тотально; нічого від неї не залишилось, немає навіть
тіні. Інша істота, абсолютно нова, зовсім не пов'язана із старим, почала існувати. Я
став вільним від минулого, я був вирваний із своєї історії, я втратив автобіографію”.
В цьому місці історія Раджніш Чандра Мохана (світське ім'я Ошо) фактично
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закінчилася.
Але зовнішнє життя Ошо після цього не змінилось. Він продовжував
навчання на філософському відділенні Джабалпурського коледжу. Потім закінчив
з відзнакою та золотою медаллю Саугарський університет, отримавши при цьому
ступінь магістра філософських наук. Викладаючи філософію у Джабалпурському
університеті, він спокійно кидав виклик ортодоксальним релігійним та державним
діячам. Студенти дуже любили його за гумор, щирість та безкомпромісне
прагнення правди. Звертаючись до стотисячних аудиторій, Ошо говорив з
переконливістю, що виходила, згідно його суджень, з його просвітленості. Щоб
створити у своїх слухачів істинну релігійність, він руйнував у них залишки сліпої,
фанатичної віри.
Поширення бачення нової людини –Зорби-Будди. В 1966 році Ошо залишив
університетську кафедру і повністю присвятив себе поширенню мистецтва
медитації та свого бачення нової людини – Зорби-Будди. На думку Ошо, це буде
людина, яка зможе з'єднати в собі найкращі риси Сходу та Заходу, тобто вона
буде здатна радіти повнокровному фізичному життю і водночас мовчазно сидіти
у медитації, досягаючи вершин свідомості. У 1968 році до Ошо стали приїжджати
перші західні шукачі духовної істини, серед яких були фахівці з психотерапії та
представники різних гуманістичних рухів, які бажали зробити наступний крок у
своєму зростанні. Таким кроком, за Ошо, є медитація.
Що ж таке медитація? Ошо дуже багато говорив про медитації. На основі
його бесід укладено багато книжок, в яких детально розглянуті всі об'єкти
медитації, починаючи від техніки виконання і закінчуючи поясненнями найтонших
внутрішніх нюансів. Майстер не тільки випробовував на собі всі відомі у давнину
прийоми медитації, а й створив нові, революційні техніки, призначені спеціально
для сучасної людини. Їх прийнято називати “динамічними медитаціями”, оскільки
вони засновані на використанні музики та руху. Ошо звів разом елементи йоги,
суфізму і тибетських традицій. Це дало можливість йому використовувати
принцип трансформації енергії за рахунок пробудження активності й подальшого
спокійного спостереження.
Вперше показав свою ранкову динамічну медитацію Ошо у квітні 1970 року
у медитаційному таборі під Бомбеєм. У той день всі були приголомшені та
зачаровані ним одночасно. Індійські журналісти були вражені, спостерігаючи
учасників, які кричали та зривали з себе одяг – вся сцена носила фатальний характер
і була надто інтенсивною. Але наскільки була сильною напруга в першій стадії,
настільки ж глибоким було розслаблення в другій частині, що привело до повного
спокою, якого інакше майже неможливо досягнути у звичайному житті. Ошо це
роз'яснював так: “Протягом десяти років я безперервно вивчав безпосереднє
розслаблення. Це було дуже просто для мене, тому я вирішив, що це буде просто і
для будь-кого іншого. Потім я зрозумів, що це взагалі неможливо. Я, звичайно,
говорив “розслабтесь” тим, кого я навчав. Вони розуміли значення цього слова, але
не могли розслабитись. Тоді я вирішив запропонувати нові методи медитації, які
спочатку створюють величезну напругу. Вони створюють таку напругу, що ви
стаєте просто божевільним. А потім я говорю “розслабтесь”.
У 1974 році Ошо переїздить в Пуну, де разом зі своїми учнями відкриває
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ашрам у чудовому Корегаон-парку. Протягом подальших семи років туди
збираються сотні тисяч по шукачів зі всього світу. Вони бажали випробувати нові
медитації Ошо та послухати його бесіди з різних проблем людської свідомості,
сакральної суті існуючих релігій та систем духовного розвитку, зокрема буддизму,
вчення суфійських майстрів, європейських містиків, змісту індійських класичних
філософій, природи християнства, суті йоги, тантри, дзену тощо. Багато людей із
всіх кінців Землі, заспілкувавшись з Ошо, почали власну трансформацію. Зустрічі з
ним відбувалися щодня за винятком тих періодів, коли він був нездоровим. Ті, хто
остаточно утвердився у його вченні, приймали саньясу
Саньяса за Ошо. Саньяса, яку пропонує Ошо, відрізняється від традиційної.
Це - нео-саньяса. Колишні саньянсіни – це люди, які повністю присвятили себе
духовній практиці, відходили або у монастирі, а чи ж у місця усамітнення і
займалися там із своїм Майстром, практично пориваючи будь-які контакти із
зовнішнім світом. Нео-саньяса Ошо цього не вимагає. Нео-саньяса – це не
відречення від світу, а скоріше відречення від божевілля сучасного розуму, який
породжує розподіл між націями та расами, виснажує ресурси Землі на озброєння
та війни, знищує навколишнє середовище заради прибутку або вчить своїх дітей
боротьбі та пануванню над іншими.
Сучасні саньясини – учні Ошо прагнуть знаходитися у вирі нинішнього
життя. Вони займаються звичайними справами, але водночас регулярно
практикують медитацію, поєднуючи матеріальне життя з духовним, синтезуючи
у собі любов до життя грека Зорби та висоту духовної свідомості Будди. Так
формується нова людина – Зорба-Будда, яка, згідно вчення Ошо, стає вільною від
божевілля сучасного розуму і є “єдиною надією майбуття”
Той, хто стає саньясином, одержує нове ім'я, яке символізує його
прихильність медитації і розрив з минулим. Ім'я це як правило, є похідним від
санскритських або індійських слів, утримує в собі вказівку на потенційні
можливості його носія або на визначений йому життєвий шлях. Жінки одержують
приставку “Ма” – своєрідну ознаку найвищих якостей жіночої натури, а саме
турботу про себе і ближніх. Чоловікам же додається приставка “Свамі”, яку Ошо
перекладав як “той, що оволодів собою”.
Комуна Ошо в США. З 1981 року Ошо став жити в США, де його
послідовники виявили бажання створити свою комуну. З самого початку цього
експерименту федеральна та місцева влада прагнули не допустити цього в будьякий спосіб. Згодом документи підтвердили те, що у цих спробах брав участь навіть
Білий дім. В жовтні 1985 року американський уряд звинуватив Ошо в порушенні
іміграційного законодавства і без всякого попередження взяв його під варту. У
в'язниці Ошо було завдано фізичної шкоди. Згідно подальших медичних
посвідчень, в Оклахомі Ошо потрапив під небезпечне для життя радіаційне
опромінювання. Коли у портлендській в'язниці, де знаходився Ошо, була виявлена
бомба, то він був єдиний в ній, кого “забули” евакуювати.
Зважаючи на всі ці гоніння, Ошо вимушений був покинути Америку. Комуна
його розпалась. Ошо повернувся в Бомбей, де навколо нього знову стали збиратися
учні. Оскільки кількість приїжджаючих до нього людей сильно зростала, то в 1987
році він переїздить у Пуну, де з того часу утворилась Міжнародна комуна Ошо.
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19 січня 1990 року Ошо покинув своє тіло. Йому часто задавали питання: що
буде, коли Ви помрете? Відповідаючи італійському телебаченню, Ошо сказав: “Ви
питаєте, що відбудеться, коли Ошо помре… Він не Бог і він не вірить ні в яких
пророків, пророцтва або ж в месію. Всі вони були егоїстичними людьми. Тому все,
що він може робити в цей момент, він робить. Що відбудеться після того, як він
піде, він залишає на волю існування. Його довіра до існування абсолютна. Якщо є
якась істина в тому, що він говорить, то вона виживе”.
Прохання Ошо як форма його заповіту. Ошо не залишив своїм
послідовникам ніяких заповідей, а тільки декілька прохань, які, власне, й
розкривають зміст його вчення. Розглянемо їх.
Перше з прохань: сумнівайтесь, поки не відкриєте; не вірте до тих пір, поки
не пізнаєте самі; вірування – це отрута, найнебезпечніша отрута, оскільки вбиває
ваш сумнів, ваші питання, як надійний ваш інструмент; сумнівайтесь, постійно
сумнівайтесь, поки не дійдете до пункту, коли вже більше не зможете сумніватись;
ваші сумніви припиняться тільки в тому випадку, коли ви пізнаєте щось самі,
оскільки тоді зникне питання про сумнів, не буде способу для сумніву.
Друге прохання: ніколи не імітуйте. Розум – це імітатор, а тому процес імітації
є надто простим; бути кимось дуже важко, але стати кимось дуже легко, адже для
цього потрібно лише стати лицеміром, а це не є великою проблемою; в глибині
своїй залишаєтесь тими ж самими, хоч на поверхні весь час себе розфарбовуєте
згідно якогось образу; насамперед зрозумійте, що відсутність імітації – один із
фундаментів релігійного життя.
Третє прохання: остерігайтеся знання; будьте готові до того, щоб у будь-який
момент ви могли відкласти своє знання в бік з тим, щоб воно не перешкоджало
вашому баченню довкілля; знання не має стояти між вами та реальністю, в яку Ви
повинні йти безмежно оголеними; якщо між вами та реальністю знаходиться багато
книжок, тоді все, що ви бачите, не є реальністю, оскільки реальність, поки ви
опануєте її, буде зруйнована у вас вашими ж книгами і вже не буде мати щось
спільне з реальністю.
Четверте прохання звучить так: любіть, але не якогось невидимого Бога, а
людські істоти, тварин, дерева, океани, гори; розгорніть крила любові так широко,
як тільки можете; пам'ятайте, що любові не потрібна система віри; любов – це те
щось, яке притаманне всьому, а тому вона не є нав'язаною ззовні; несіть постійно з
собою любов, адже вона є часткою вашого буття але любов без будь-якої заборони,
без будь-якого табу; всі релігії виступають проти любові, оскільки вона для них
небезпечна, бо ж якщо людина входить в любов, то вона перестає думати про
церкву, храм, мечеть, священиків.
П'ятим проханням Ошо хотів сказати наступне: живіть від миті до миті і в
кожну мить помирайте для минулого; ніколи не думайте про минуле, оскільки з-за
цього ви марнуєте сьогочасне, яке є єдиною реальною річчю у ваших руках; ніколи
не думайте про майбутнє, оскільки ніхто не знає про те, що буде; існування знає
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тільки один час – теперішній, оскільки приходимо й відходимо ми, а воно наявне
завжди.
Шосте прохання: сприймайте з великою радістю те, що ви - людина; знищіть
всі ідеали, створені для засудження вас, і знищіть їх негайно, поки вони не знищили
вас, адже ці ідеали вже заподіяли людству надто багато шкоди, а мільйони людей
впродовж історії жили під їх вантажем з почуттям якоїсь провини; в існуванні немає
ієрархії, оскільки найменша билинка має однакову цінність з найбільшою зіркою
на небі і ніхто не є нижчим чи вищим, а постає як сама по собі сутність; реалізація
свого потенціалу – це блаженство, адже знаходимося ще в саду Едема, а іншого
саду, окрім Едемського, немає.
Сьоме прохання Ошо зорієнтоване на розкриття змісту релігій: всі релігії,
зауважує він, вчили боротися з єством, бо для них ганебне все те, що є природним.
Релігії повчають, що люди повинні робити щось протиприродне.
Автор параграфу безпосередньо не спілкувався із Ошо, але мав двох родичок,
які належали до ошістської спільноти. Якщо одна із них вимушена була в боязні
якогось покарання тікати в закордоння, то друга живе в якійсь відлюдності і
очікування чогось неприємного.
2.8

САМОСАКРАЛІЗАЦІЯ САТЬЯ САЇ БАБИ

Жодний релігійний лідер Індії не міг похвалитися такою кількістю своїх
послідовників і такою харизмою, як Шрі Сатья Саї Баба. Перебуваючи в Індії, я
бачив велику кількість транспорантів із його зображенням. Баба, як це засвідчують
його вірні, є дійсним Богом, що має такі три якості – всемогутність, всезнаючість і
всюдисутність. Сам Саї Баба повчає: „Існує тільки одна раса – людство. Існує тільки
одна мова – мова серця. Існує тільки одна релігія – релігія Любові. Існує тільки один
Бог – і він всюдисущий”. Саї Баба засвідчує невігластво тих людей, які вважають,
що Бог знаходиться десь у небесних далях, в той час як Він присутній у кожній
людині і в будь-якій рослині.
Місія Саї Баби. Саї Баба відомий мільйонам його прихильників ще як БабаАватар. При цьому слово „Аватар” означає втілення Бога в людській формі. Саме
через Аватару він виявляє в людському вигляді незбагненну для нашого розуміння
свою силу, мудрість і знання. Багато людей, які особисто знали Саї, засвідчують
притаманність йому цих якостей, а відтак визнавали його Аватарою. Як
божественний вчитель, Сатья Саї Баба, в що вірять, раніше втілювався як Рама,
Шіва, Крішна. Його посланцями були Заратуcтра, Ісус Христос, гуру Нанак, інші
Вчителі Людства. Як написав до „Релігійної панорами” один із послідовників Саї
Баби з Києва під ім’ям Олександр, „Сатья Саї не вміщений у дворукому тілі, його
свідомість розлита повсюди і немає такої точки космічного простору, в якій він не
відчуває Себе Собою”.
Сам Саї Баба про себе свідчить так: „Якби я з’явився серед вас як Нараяна з
чотирма руками, що тримають раковину, диск, булаву і лотос, то вам довелося б
тримати мене в музеї і брати плату з тих, хто прагне дарпшана. Якби я з’явився як
звичайна людина, ви не повірили б моєму вченню і не пішли б за ним. І ось я
317

з’явився у цій людській формі, маючи при цьому надлюдську мудрість і могутність,
і я демонструю час від часу ці чудеса… Я зовсім не використовую тапас (аскетичну
практику), дх’яну (медитативну практику). Я прийшов, щоб самому надихати і
благословляти всіх садхаків. Я – не чоловік і не жінка, не дідусь і не юнак. Я – все
це разом взяте. Я – внутрішня пружина у всьому, що рухається й існує. Я – енергія,
сила, яка рухає все. Я – знаючий і знання… Я - внутрішній правитель. Я знаходжуся
у ваших серцях. Я прийшов, щоб відновити давній прямий шлях до Бога”.
Відтак своє призначенння Саї Баба вбачає в тому, щоб через Істину й Любов
відродити в людині прагнення до духовності, а в людства – прагнення жити в
любові і співпраці замість ненависті й ворожнечі. „Проповідь Праведності (дхарми)
– ось моя мета, поширення Праведності – ось моє завдання”,- говорить Саї Баба,
заявляючи при цьому, що він прийшов, щоб відновити прямий шлях до Бога,
об’єднати людство в одну братню сім’ю. Це має відбутися нібито тоді, коли
людство зрозуміє й усвідомить, що людина – це чистий дух, а тому вона за своєю
суттю є божественна. Саме з таким розумінням і усвідомленням досконалість
чистоти і невід’ємна божественність людини здійснять належну трансформацію її
особистості.
Усвідомити свою божественність людина зможе лише тоді, коли вона
вестиме праведний спосіб життя, ставитиметься з любов’ю й щирістю до ближніх,
всього живого, служитиме їм. „Служіть Богу, послуговуючи водночас людині”,закликає Аватар. Щоб допомогти людині в цьому, Саї Баба чітко визначив
принципи Істини (Сатья), Праведності (Дхарма), Миру (Шанті), Любові (Према) та
Ненасилля (Ахімса). Саме вони мають постійно зумовлювати думки, емоції та
діяння людини. Визначальним серед цих принципів є Любов, бо ж тільки при її
наявності людина зможе осягнути Істину, прагнути до Праведності й
Ненасильствана, здобути Мир. Долаючи егоїстичність, Любов зможе проявитися в
житті людини лише тоді, коли вона знищить своє Его, відчуття Я, Мене і Моє,
здолає мирські бажання і прив’язаності, зрозуміє, що мирські речі і відносини –
тимчасові й перехідні - не повинні поставати об’єктами людських побажань. Треба
„бути в цьому світі, але не від цього світу”. Відтак шлях духовності – це рух від
егоїзму до самовіддачі, а „щастя – проміжок між двома нещастями”.
Свою місію Саї Баба вбачає в тому, щоб привести людство зрештою до ери
миру й добробуту, коли національні й релігійні спільноти людей будуть жити в
співпраці, керуючись при цьому доброю волею і такими принципами людських
взаємовідносин, які грунтуються на істині й любові. Баба впевнений, що він досягне
цього. При цьому Саї закликає всіх служити своїм ближнім. Послідовників своїх
він повчає: „Любіть всіх і служіть всім”, не очікуючи за це якихось нагород, бо ж
служіння таке є Божествнний акт.
Основи віровчення Саї Баби. Саї Баба неодноразово заявляв, що він прийшов
у світ не з метою створення якоїсь нової релігії і не з метою навернення всіх людей
в індуїзм. Він проводить межу між релігією, як певною формою поклоніння, і
духовністю, що є сутністю будь-якої релігії. Баба говорить, що нікому не треба
змінювати свою релігію, бо ж в кожній релігії є Істина, яку слід пізнати й глибоко
усвідомити. При цьому Аватар закликає всіх людей прийти до нього, щоб пізнати
його вчення, а потім знову повернутися у своє рідне релігійне середовище й бути в
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ньому вже більш вірним послідовником. „Хай існують різні релігії, хай вони
процвітають, - наголошує Саї Баба. – Хай славу Бога оспівують на всіх мовах і в
різний спосіб”. Великий Аватар навіть прагне по-своєму об’єднати всі релігії світу,
бо „існує тільки одна мова – мова серця, існує тільки одна каста – каста людства,
існує тільки одна релігія – релігія любові, тільки один Бог і Він – Всюдисущий”.
Баба вчить, що Бог є ніргуна (не має якихось якостей), але заради духовно
незрілих він має й сторону сагуна (наявність якостей). Загалом, згідно з вченням
Саї, світ є ілюзією, породженою майєю. Відтак покладатися на нього не слід. Але,
певно враховуючи те, що таке ставлення до світу не сприяє розв’язанню земних
проблем, Баба тут же називає цей світ божественним. Найпростішим шляхом
усвідомлення людиною свого істинного Я є її відданість. Саме „бхакті очищує
серце, возвеличує бажання і дає цілісний світогляд. Воно приносить Божу
благодать… Відданість має здатність спустити Бога на землю”.
Вчення Саї Баби про бхакті марге можна підсумувати в таких судженнях:
1. Усвідом абсолютну банальність й незначимість речей, почестей і нагород
цього світу й майбутнього.
2. Усвідом, що ти знаходишся в полоні нижніх світів й прагни звільнитися з
них.
3. Усвідом, що наші почуття зорієнтовані частіше назовні, тоді як той, хто
прагне до самосвідомості, має дивитися всередину.
4. Відвернися від злочинів і заспокійся, приведи свій розум до стану спокою.
5. Веди життя істини, самообмеження, порозуміння і правильної поведінки.
6. Вибирай добре, але не приємне.
7. Керуй своїм розумом і почуттями; не дозволяй їм носитися подібно до
дикого і розгнузданого коня.
8. Очисти свій розум через полишення ілюзій „Я – це тіло” чи „Я – це розум”.
Із задоволенням виконуй обов’язки свого статусу в житті.
9. Віднайди гуру. Пізнай себе наскільки тонко, щоб ніхто не зміг навіть
сподіватися оволодіти твоїми силами. Допомога великого вчителя, який сам
пройшов цей шлях і досяг самосвідомості, абсолютно необхідна.
10. Усвідом свою повну безпомічність і віддайся гуру. Тоді прийде
божественна благодать. Світ розквітне. Радість потече через тебе.
Виявляючи свою стурбованість насамперед людською душею, Саї Баба
водночас визнає те, що людина – істота соціальна, що вона має свої обов’язки перед
суспільством. Тому він вимагає від своїх послідовників, заради їх духовного
розвитку і забезпечення гармонійного життя в суспільстві, слідувати визначеному
ним Кодексу поведінки і дотримуватися також визначених ним 10 принципів.
Подаємо їх повністю.
Кодекс поведінки:
1. Щоденна медитація і молитва.
2. Щоденний баджан і молитва разом із членами сім’ї.
3. Участь у духовних і освітніх програмах Сатья Саї (Бал Вікас), які
організовуються Центром для дітей, відданих Саї.
4. Участь в громадській роботі й інших програмах Організації.
5. Відвідування принаймні хоч раз на місяць спільних баджанів, які
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проводить Центр.
6. Регулярне вивчення праць Саї.
7. Говоріть зі всіма ласкаво і з любов’ю.
8. Не говоріть щось погане про інших людей, особливо при їх відсутності.
9. Визначіть у своєму житті «межу для бажань», використовуйте одержані
збереження для служіння людству.
Десять принципів:
1.
Шануйте як священне землю, на якій ви народилися, будьте патріотами
своєї нації і водночас не критикуйте і не висловлюйтеся погано про інші нації.
Навіть в думках і снах ви не повинні приносити якесь зло своїй країні.
2.
Поважай однаково всі релігії.
3.
Усвідом братство всіх людей і поводься зі всіма як з братами. Любіть
всіх.
4.
Тримайте своє помешкання в чистоті, оскільки це підтримує гігієну і
здоров’я, допомагаючи вам.
5.
Практикуйте доброчинність, але не заохочуйте злиденних роздачею
грошей. Забезпечуйте їх їдою, одягом і притулком. Допомагайте їм іншими
шляхами, але не заохочуйте лінивих.
6.
Ніколи не беріть і не давайте хабарі. Не дозволяйте торжествувати
корупції.
7.
Загнуздайте заздрість і ревнощі, розширюйте свій світогляд і
проникливість. Поводьтеся зі всіма однаково, незалежно від їх кастової чи
соціальної належності й віросповідання.
8.
Працюйте настільки, наскільки це є можливим, все самі, навіть якщо
ви багаті і маєте служанку. Служіть суспільству особисто.
9.
Прийміть і розвивайте любов до Бога. Майте зневагу до гріха.
10. Ніколи не йдіть проти законів держави. Прагніть дотримуватися їх
букви і духу.
Баба визначив шість ворогів людства: кама-похіть, кредха-гнів, лобхаскупість, моха-прив’язаність, мада-гординя та маталр’я-злість. «Цих демонів слід
перемогти шляхом духовного самовдосконалення», - повчає він. Сатья Саї закликає
своїх послідовників не витрачати марно гроші, час, енергію,обачливо ставитися до
кожної хвилини дня нинішнього, бо ж ця хвилина ніколи не повернеться. Багато
сил йдуть у людини на негативні її емоції – гнів, ненависть, заздрість, ревнощі тощо,
а відтак ця її енергія,– вчить Саї, не йде на служіння людям, насамперед – Господу,
а витрачається надаремно.
Радячи людині опанувати принципами нового життя, бабізм перший крок
його визначає як надзвичайно простий. Прокинувшись вранці, підійди до дзеркала
й усміхнися собі. Коли очі твої будуть випромінювати добро і світло, то зміниться
докорінно весь простір навколо тебе. Його відлуння збережеться протягом всього
дня. Воно притягуватиме до вас сердечність і теплоту з боку всіх тих людей, з якими
вам доведеться спілкуватися.
Спочатку, як зазначає Саї Баба, людина думає, що вона і є саме те фізичне
тіло, відображення якого вона бачить в дзеркалі. Проте з часом до неї приходить
усвідомлення того, що тіло – то лише одяг Душі. Матерія тіла надто щільна, важка,
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„зимова”. Людина, за вченням бабізму, не повинна асоціювати (ототожнювати)
себе ні з своїм тілом, ні з своїми почуттями, ні з своїми думками. Вона - сяюча
Божественна Атма (Душа). Саме Безсмертна Атма – Бог в людині – творить форми
одну за другою. Вони і є тимчасовими особами, що відправляються Атмою у світ.
Ці „відрядження” необхідні: для пізнання особою фізичного світу через працю й її
стосунки з іншими людьми; для самоудосконалення особи; зрештою – для
усвідомлення часовообмеженою особою своєї безсмертної Душі й злиття з нею.
Саме це, робить висновок Саї Баба, і є „поверненням до Батька Небесного”.
Спосіб життя і медитація в саїзмі. Своє покликання Саї Баба вбачає в
тому, щоб об’єднати людство в одну сім’ю. На його переконання, це станеться тоді,
коли людство зрозуміє й усвідомить, що людина є чистий дух, а він за своєю
сутністю є божественним. А щоб усвідомити свою божественність, людина має
вести праведний спосіб життя, ставитися до своїх бажань, до всього живого з
любов’ю і щирістю. Саї Баба виробив чіткі принципи життя своїх послідовників.
Вони передбачають такі дії: 1.Усвідомлення наявності божественності всередині
себе. 2. Ставлення до свого життя з любов’ю. 3. Виявляти постійно прагнення до
знищення е г о. 4. Служіння Богу через служіння людям. 5. Мати однакове
сприйняття і виявляти однакову повагу до всіх релігій.
Відвідування спільнотних баджанів має виражатися в участі у колективних
молитвах в ашрамах. Ашрам – це територія, де збираються послідовники вчення
Саї Баби для спільного моління. Відтак ашрам – це аура іншого світу. Як правило,
в них наявні свої соціальні установи і структури: пошта, телеграф, їдальня, музеї,
торгівельні кіоски, супермаркет, обов’язковий книжковий з продажу праць Саї
Баби, готельні приміщення, що нагадують наші гуртожитки. Головна частина
ашраму – мандір. Це місце для богослужінь, які розпочинаються о третій годині
ночі. При цьому жінки моляться окремо від чоловіків. Під час богослужінь в мандірі
звучать не лише традиційні індуські молитви-мантри, а й молитви рідного
віросповідання присутніх.
Саї Бабою розроблене чітке вчення про Садхану. Садхана – це така духовна
практика, в результаті якої здійснюється очищення людини й наближення її до
Бога. Відбувається очищення тіла, розуму й душі в процесі зростаючої духовності,
моральності й праведності. Садхана відроджує істину, добро й красу за допомогою
піднесених думок, правдивих і вагомих слів, благородних дій.
У різні періоди історії людства це очищення здійснювалося різними
методами. В Кріта-югу це була проста медитація, в Трента-югу – просто
жертвоприношення, у Двапара-югу – поклоніння образу Бога в храмах, а ось в
нинішню епоху – Калі-югу – перевага віддається оспівуванню імені Бога. Саї Баба
визначив 9 видів поклоніння як Садхану:
–
слухання про славу Божу (шраванам);
–
оспівування слави Божої (кіртанам);
–
постійне повторювання імені Божого (вішнунамасмаранам);
–
служіння Лотосовій ступні Господа (падасеванам);
–
ритуальні обряди й поклоніння Господу (арчанам);
–
смиренна відмова від себе на користь Господа (ванданам);
–
служіння людям як служіння Господу (даасьям);
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–
поклоніння у формі дружби, благородства думок, слів і справ (шнехам);
–
повне відречення від індивідуального Я і віддання себе Господу
(атманіведанам).
Дотримання цих дев’яти видів поклоніння, на думку Баби, приведе людину
до самовдосконалення.
Особливе місце в житті саїста займає медитація як особливий вид духовної
практики, що має справу із внутрішнім світом людини. „Правильна медитація,
повчає Саї Баба, - це коли всі думки й почуття зливаються в Богові”. Якщо людина
зводить медитацію лише до набору певних зовнішніх вправ, то вона, за словами Саї,
„не здатна одержати милість Бога”.
Наявна велика кількість видів медитації. Але кожний з них був успішним у
свій час. Баба не заперечує жодного з їх видів, але застерігає, що „сьогодні
практично неможливо знайти гуру, який би мав повну компетентність, необхідну
для навчання медитації. Вони не знають всіх її тонкощів і особливостей”. Тому
Аватар дає пораду: „Починай рано, просувайся обережно, добирайся
благополучно!”.
У книгах з саїзму звучить порада людям, які прагнуть займатися
медитацією:щоразу присвячувати її Бабі і просити у нього допомоги й захисту, бо
ж якщо до Баби звернутися з любов’ю і вірою, то милість Бога буде Вам дарована.
У наш час тільки Бог є істинним і надійним Гуру. Починати медитацію слід
молитвою-проханням, а завершувати молитвою-подякою.
Саї Баба радить займатися давнім видом медитації – на світло. Вона
називається „Джьоти-медитація”, є ефективною і успішною. Головне – Баба сам
буде внутрішньо керувати цією медитацією. Ось як описує саїстська література
перші сходинки в Джьото-медитації, що називаються концентрацією: „Поставте
перед собою запалену свічку, сядьте перед нею в позі лотоса або в якійсь іншій
зручній позі. Уважно дивіться на полум’я протягом деякого часу. Потім, закривши
очі, подумки уявіть полум’я і перенесіть його всередину себе в міжбрів’я. Потім
опускайте полум’я у своє духовне серце… Коли воно досягне лотосоподібного
серця, в думці уявіть, як пелюстки починають повільно розкриватися один за одним
під впливом світла… Тепер вже в нашому серці немає місця для темних почуттів і
думок, божественне світло вигнало їх… Уявіть, що світло все більше і більше
поширюється. Воно стає сильнішим і яскравішим. Ось воно проникає у ваші руки
й ноги, і відтепер вони більше не будуть творити темні і злі дії. Вони стають
інструментами світла й любові”. Спеціальні інструкції вчать тому, як переносити
світло на різні частини тіла, а зрештою виносити його й поширювати на різних
людей, на все живе, на весь світ. І ось коли ваша індивідуальна самосвідомість
розчиняється в універсальному й зникає, то лишається лише Бог. Бо ж „світло є Бог,
як і Бог є світло”.
Баба дає ряд корисних порад з практики медитації. Насамперед він радить
починати медитувати дуже рано, коли навколо спокій і тишина, не здійснювати
медитацію, сидячи на землі, щоб не піддаватися її внутрішнім енергетичним
процесам, проводити медитацію в певний час і в певному місці, медитувати слід не
менше 30 хвилин та ін. „Медитація покликана дати деякий відпочинок нашому
неспокійному й вередливого розуму”. Саї Баба радить ще: „Вранці і ввечері –
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медитація, а вдень – добрі справи”.
Рухаючись у своїй духовній практиці, людина уявляє, що вона просто не
може коїти щось погане. Внутрішня латентна Божественність постає як совість, що
спрямовує її життя і вчинки. Саї вчить у житті керуватися любов’ю, а не злобою,
заздрощами, гордістю, скупістю й ілюзією. Він вчить: „Прагніть бачити добро!
Робіть добро! Будьте добрими!” Саї рекомендує дружити із праведними, співчувати
нещасним, ділити радість із добротворцями, а також приділяти більше уваги своїм
недолікам, а не помилкам інших.
Життєвий шлях Саї Баби. Свій життєвий шлях Саї Баба розглядає як
історію Господа, що розкрився в людській формі на Землі. З’явився Саї на світ у
маленькому і тихому поселенні Путтапарті округу Анантпур, що недалеко від
промислового Бангалору. Це – індійський штат Андхра Прадеш. Народився він 23
листопада 1926 року. Саї був четвертою дитиною в простої і благочестивої
подружньої пари. Назвали його Сатья Нараяна Раджу. Хлопчик з’явився на світ
надто незвично. Мати його пішла по воду і нібито побачила біля колодязя світлу
голубу кулю, яка плавно покотилася і ввійшла в неї. Жінка втратила свідомість і з
того часу стала носити у своєму череві незвичайне дитя. Місцевий священик
пояснив це так: „Ти носиш в собі Велику душу”. Саї Баба заявляє, що ще до свого
народження він знав, де народиться і що з’явиться на цей світ з чудесними
здібностями. Очевидці розповідають, що за декілька днів до його народження в
будівлі Раджу нібито заграли всі музичні інструменти, які там були, а охороняла
немовля в колисці велика кобра. Говорять, що ще в колисці дитятко оволоділа всіма
йогічними сіддхами. Воно було улюбленцем всього села. Кожний прагнув
попестити його й чимось смачненьким погодувати. Всіх притягували до себе його
чудові кучерики, чарівна усмішка. Сатья любив завжди носити на лобі широкі
смужки слідів від вібхуті і намальовану крапку кумкум. Пояснював це він тим, що
є водночас і Шівою і Шакті, а тому у нього мають бути і вібхуті і кумкум.
Ази релігійної освіти Сатья одержав від свого діда Кондами Раджі.
Формальну освіту він розпочав у своєму рідному селі. Через велику любов до
всього, створеного Богом, хлопчика називали в селі ще Брахмаджняні. Він
тримався подалі від тих місць, де вбивали тварин і птахів, навіть де ловили рибу.
Сатья часто тікав у помешкання Карнамів, які були брамінами й вегетаріанцями.
Ще дитям він виявляв велику співчутливість до людських бід, завжди умовляв своїх
рідних нагодувати обездолених, часто віддавав свою їжу голодним. Водночас він
не сприймав будь-яких знущань з тварин, зокрема тих, які відбувалися під час ігор
на різних фестивалях.
Неабиякі здібності виявляв Сатья в навчанні. У віці 8 років його визнали
гідним продовжити навчання у Вищій Початковій школі в Букапатнам. Дві з
половиною милі хлопчик ходив до цієї школи за будь-якої погоди. Вчителі
відзначали його чесність, скромність, працьовитість, слухняність. Вже в школі
Сатья проводив пуджу над якимсь зображенням і здійснював араті, роздаючи при
цьому прасад, який нібито йому передавав Грама Шакті.
Сатья Нараяна, на відміну від багатьох своїх однолітків, ніколи не любив
дивитися кінофільми. Він вже тоді відзначав ті низькі ідеали, які проповідуються в
кіно, факт вульгаризації ними богів, прославляння жорстокості, хитрощів,
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перелюбу й злочинності.
У десятирічному віці хлопчик організував в селі групу „Пандарі Бхадджан”.
В ній було 18 хлопчиків. Вони носили форму Герца. Хлопці часто танцювали під
мелодії народних пісень, розмахуючи браслетами і дзвіночками. До цих пісень
Сатья сам склав декілька віршів на теми Бхагавад-гіти. Пішов слух, що коли
виступає група „Пандарі Бхадджан”, то в цьому виступі Бог проявляє себе. Під час
пошесті холери смерть оминула село Путтапарті стороною. Старійшини
завдячували цьому наявності в селі групи артистів, які співали духовних пісень. З
часом група взялася за постановку драм, опер, в тематиці яких були пурани і где
раскаші. Асури й інші сили зла були подолані богами, аватарами й силами добра. В
групі „Пандарі Бхадджан” Сатья був центральною фігурою, будучи водночас
організатором, керівником, композитором, провідним співаком і скарбником.
Коли старший брат Сатьї Сешампа Раджу одружився з дівчиною з
Камалапура й переїхав туди жити, а пізніше - в Ураваконду, Сатья відправився туди
також, оскільки том можна було продовжувати навчання в місцевих школах. Він
був душею драмгуртків цих шкіл, „стовпом” їх спортивних команд, оскільки добре
бігав, добре грав в гуду-гуду, був кращим серед скаутів, очолював шкільну
молитовну групу, осяваючи своїм голосом всю атмосферу навколо і надихаючи як
вчителів, так і учнів на виконання їх завдань.
У ніч з 8 на 9 березня 1940 року трапилося щось незвичне для оточуючих
Сатьї: він втратив свідомість, не говорив і не дихав. Якби таке з ним трапилося в
наші дні, то його послідовники не були б цим шоковані, бо знали б, що в цей час
Сатья покидає тіло й переміщується в тонкому тілі в інші місця. Тоді ж старший
брат, інші знайомі були цим дуже стурбовані. Вони перенесли його в храм і
прагнули там шляхом молитви вигнати злого духа із тіла Сатьї. Коли через два дні
Сатья зміг піднятися з ліжка, то він, як для всіх оточуючих, став вести себе дещо
незвично. Він заявив, що сам (а не укус скорпіона, як це припускали) ініціював цей
процес божественного прояву, бо ж не міг більше чекати, продовжуючи грати роль
простого хлопчика. Цим Сатья хотів продемонструвати також те, що він є
непідвладним діям будь-яких сил зовнішнього світу.
Перелякані дивним станом Сатьї, коли він ставав повністю нерухомим і ніяке
лікування при цьому йому не допомагало, нещасні батьки забирають його назад в
Путтапарті. Незважаючи на різноманітне лікування лікарів і знахарів, заклинателів
духів, намагання „експертів з магії” „вигнати диявола”, Сатья продовжував
залишатися кимось іншим, не таким, яким знали раніше і бачили його батьки.
Одного разу юнак їм заявив: „Навіть після того, як ви побачили, з яким терпінням і
стійкістю маленький хлопчик пройшов через всі ці жахи, ви ще не впевнені в тому,
що Я – Баба? Як би ви тоді реагували, якби одного чудового дня я просто заявив
вам про це? Я хотів показати Вам, що Я – Божественна природа, яка не піддається
ніяким людським стражданням”. При цьому під час різних робіт Сатья виявляв силу
десятьох. Водночас він цитував великі фрагменти з праць духовного вчення, будучи
ще юним, міг сперечатися з дорослими стосовно різних питань життя.
Слухи про те, що хлопчик демонструє сіддхі (особливі психічні здібності, які
набуваються завдяки практиці йоги), часто доходили до батька Сатьї. Одного разу
він накричав на сина: „Це вже занадто! З цим треба покінчити! Скажи мені, хто ти
324

такий? Дух? Чи Бог? Чи божевільний?”Сатья спокійно відповів:„Я-Саї Баба. Я
прийшов, щоб оберігати вас від нещасть”.
23 травня 1940 року Сатья вранці зібрав біля себе членів своєї сім’ї, сусідів і
став роздавати їм цукерки й квіти, які брав нізвідки, промовляючи при цьому: „Я –
Сам Баба. Я належу Апастамба Сутрі. Я прийшов, щоб відвернути від вас всі ваші
нещастя. Тримайте свої оселі в чистоті”. Коли батько запитав Сатью: „Що нам
тепер робити з тобою?”, він відповів: „Поклоняйтеся мені! Поклоняйтеся
щочетверга! Утримуйте свій розум і будинки в чистоті”. Для доказу достовірності
своїх думок Сатья кинув на землю букет квітів жасмину. Вони утворили там слова:
„Саї Баба” на мові телугу. Сатья заявив що він є втіленням Саї Баби із Шірді.
Останній, як було всім відомо, незважаючи на те, що був брахманом по
народженню, прожив життя мусульманського святого в селі Шірді й помер у 1918
році. Своїм життям і діяльністю Саї Баба із Шірді заклав основу індуськомусульманської єдності в Північній Індії. Перед смертю він сказав, що народиться
через 8 років. Відтак Сатья, що народився якраз через 8 років після тієї смерті,
згідно його ж проголошень, і є новим Саї Бабою.
Одного дня на батьківське подвір’я завітала делегація людей, щоб розвінчати
Аватару. Серед них були й ті, хто знав добре попереднього Аватару Шірді Саї Бабу,
якого часто згадував Сатья. Тоді юнак нагадав кожному про їх минулі борги. Вони
вимушені були погодитися з тим, що Сатья є дійсно Саї Бабою. Для продовження
навчання старший брат Сатью Сешала, Раджу знову забирає його до себе в
Ураваконду. Духовні четверги, організовані Сатью, стають великою подією в місті.
При цьому він виявляє глибоке знання Веданти, Садхани та ін. Підготовчий період
для людей, які оточували Сатью, підходив до завершення. 20 жовтня 1940 року,
повернувшись зі школи, він відкинув підручники й перед братом, його сім’єю і
сусідами заявив: „Я йду. Я не належу вам. Майя зникла. Мої бхакти кличуть мене.
Я маю виконати свою роботу. Я не можу більше залишатися. Не прагніть
вилікувати мене. Я – Саї. Я не вважаю себе вашим родичем. Я йду. Моя праця чекає
на мене”.
Сатья назавжди залишив дім своїх рідних і перебрався в сад, де всі, хто туди
приходив, співали з ним молитву: „Маанаса Бхаджаре гуручаранам Дустара Бхава
саагара тхаранам” (Думай про стопи Гуру, які він може принести тобі, через
випробування моря Сансари).Всі прохання родичів, навіть матері, щоб він
повернувся додому, завершувалися нічим. Сатья на ці прохання відповідав
словами-питанням: „Хто належить кому?”.
Зрештою батькам все ж вдалося умовити Бабу повернутися в його рідне
Путтапарті. Тут вже ніхто не заважав йому спілкуватися із своїми послідовниками.
Всі стали називати його Сатья Саї Баба. Бхаджани стали виконуватися тут вже не
лише по четвергам, а інколи навіть двічі на день. Кількість прихильників Баби
постійно зростала. Для їх прийому прийшлося розбити навіть великий тент. СанктПетербургський саїст Сергій Неаполітанський (Шапаграма дас), який відвідав
Путтапарті, розповідає, що він переконався в тому, що Саї – Аватар, зішестя
космічної свідомості на Землю. „Після спілкування з ним у людини знімається наліт
егоїзму і вона стає чистішою й добрішою”.
Якщо в 1961 році у дні свята Дуссерха Саї назвав себе більш високим
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Аватарою, ніж Рама і Крішна, то в 1963 році він вже став називати себе втіленням
Шіви й Шакті. Визнаючи цінність індуїстських писань, Баба водночас зазначає, що
читати їх – недостатньо. Подеколи він навіть заявляє: „Вам навіть не треба читати
писання, Гіту чи Упанішади. Ви почуєте спеціально для вас написану гіту
(божественну пісню), якщо тільки покличете Господа у своє серце”.
Водночас Баба називає себе не тільки індуїстським аватарою. З того часу, як
у нього з’явилися послідовники на Заході, він оголосив себе також Ісусом Христом,
що повернувся вдруге на Землю. Якщо на початках Саї описував суть своєї місії
так: „Я прийшов, щоб оберігати вас від нещасть”, то тепер він заявляє, що прийшов
заради „встановлення у світі Дхарми (шляху праведності)”.
Саї Баба твердить, що він помре у віці 94 років. Але це буде не смерть
звичайної людини, а перехід в інший стан. Через 8 років Саї прийде знову, але ім’я
його буде вже Према Саї. Према тут означає Любов. Він проповідуватиме, що
кожна людина є Бог. Ця мудрість дозволить кожній людині прагнути йти до Бога.
Відтак місії Сатья Саї Баби про приведення людства до миру і добробуту
служать втілення трьох Аватар – Саї Баби із Шірді, Сатья Саї Баби із Путтапарті і
Према Баби, який втілиться через 8 років після того, як нинішній Аватар залишить
своє фізичне тіло.
По-різному оцінюють Саї Бабу представники різних духовних вчень. Якщо
крішнаїти за здатність матеріалізувати предмети називають Саї його-містиком, то
реріхівці через факт вилікування Бабою їхньої послідовниці відносять його до
народних цілителів. Якщо у шіваїтів Саї постає харизматичним гурупросвітителем, у віссаріонівців – представником Бога-Творця, то ось російські
православні називають його „спритним фокусником” , а сахаджі – лжевчителем.
Зрозуміло, що при всій популярності Саї Баби, знаходяться ті, хто прагне
віднайти в його мисленні і діянні щось таке, що спрацювало б проти нього. Одні з
них звинувачують Саї у відмові в фінансуванні якихось, на їх погляд, значимих
благодійницьких проектів, другі – у надто великому самовихвалянні, треті – в
окультизмі, який виявляється у використанні Саї чоловічого сім’я, одержаного при
манипулюванні ним статевими органами вірних чоловіків, переважно юнаків,
четверті – у певній вигаданості чудотворних здібностей Баби, шахрайстві його при
цьому, п’яті – у суперечності приписуваній Саї собі ролі в світі індуїстської
традиції, зокрема статусу аватари, та ін.(Мангалвади Вишал. Сатья Саи Баба//
Центр Апологетических исследований. – С-079). Дехто при запереченні якоїсь
божественності Баби посилається на слова Ісуса Христа про появу в певний час
лжехристів і лжепророків, які „будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б,
коли б можна, і вибраних” (Мф 24:24). Але тут слушно звучить думка одного з тих,
хто тривалий час був вірним Саї Баби і зрештою розчарувався в ньому, американця
Тела Брука: „Зрозуміло, що не можна сліпо приймати на віру свідчення ні
пристрастних прихильників Баби, ні його послідовників, які, зрештою,
розчарувалися в ньому. Головне питання так і залишається без відповіді: чи є Сатья
Саї Баба аватарою?”. Створена Бангалорським університетом спеціальна комісія із
вивчення чудес і передсудів не одержала згоду Саї Баби перевірити достовірність
тих чудесних трюків, до яких він вдається.
Путтапарті - центр саїзму. Путтапарті й донині є центром конфесії,
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засновником якої є Саї Баба. У центрі селища знаходиться мандир – встелена
плиткою, закрита зверху від сонця й дощу площа. Її розміри – приблизно як три
стадіони. В селищі нині є госпіталь, навчальні заклади, їдальні, чоловічі та жіночі
гуртожитки для паломників. Тут все так дешево, що за півтора долари можна
прожити три дні. Цікавим є те, що тут повсюдно чоловіки й жінки мають бути
окремо. Гість до 25 років вважається „неповнолітньою” дитиною, над якою хтось із
старших має обов’язково брати шефство.
Режим дня в ашрамі Саї Баби Прашанті Нілаям (оселя великого світу) дуже
суворий. Потрібно прокидатися о 4-й і йти до храму на „ом-кар” – спів мантр. Потім
всі йдуть до мандіра. Тут 25-30 тисяч паломників розташовуються рядами по 50
осіб кожний. Ніхто тут не перебігає з ряду в ряд, бо твоє місце в рядах за допомогою
витягнутої фішки визначить савадал – один із співробітників обслуги ашраму.
Люди спокійно сидять на плитах, співають бхаджани – пісні, що славлять Господа,
пошепки розмовляють між собою. Кожний чекає зустрічі з Аватарою. Зібрання
затихає, коли з’являється Саї Баба. З’являється він на свій Даршан двічі протягом
дня – о 7-й і 16-й годині. Одягається Баба переважно в світло-оранжеві шати.
Завжди усміхнений, з родимкою на щоці, копицею чорного пишного волосся на
голові, що нагадує корону. Його мудрі, прості слова знаходять відгук у душах
присутніх на зустрічі. Багато людей отримують в мандірі духовне й тілесне
зцілення (залежно від того, хто й для чого туди приїхав, з якими проханнями).
Під час даршану Саї Баба творить з нічого щось, матеріалізує різні речі й
роздаровує їх присутнім. Ці речі, а це перенважно ювелірні оздобки, фотографії,
деякі фрукти, солодощі й багато чого іншого, використовуються людьми для
захисту, зцілення, очищення. Цю функцію вони виконують залежно від того, в кого
і яка проблема є в житті, чи вже готова людина це прийняти, чи пройшла вона
кармічну відробку.Але частіше всього в ролі матеріалізованої речі Саї Бабою постає
вібхуті – священний попіл, що має очистні й зцілюючі властивості.
У Саї Баби в Путтапарті немає замісників чи якоїсь адміністоративної
ієрархії.З кожним своїм послідовником він працює сам. Кожний учасник даршану
вважає себе щасливим, якщо на нього Саї зверне свою увагу, бо ж іноді досить
навіть одного його погляду, щоб почалося сканування на тонких енергетичних
рівнях. Якщо у людини відкрите духовне серце, то вона набуде в ашрамі під час
даршану великих знань.
Ашрам Путтапарті завжди багатолюдний. Обряди здійснюються тут згідно
індуїстської, шіваїстської традиції. У дні великих свят – Дуссехра, День
народження Баби й Махашіваратрі - сюди приїздить із всього світу десь 2-3
мільйони осіб. Коли Саї Баба проходить між рядами прибулих, то кожний паломник
намагається доторкнутися до його ніг, бо ж при цьому нібито прощається йому
багато гріхів. Під час служіння в ашрамі паломники передають Саї свої листи, де
написані їхні прохання. Проте не всі листи бере Аватар. Якщо якийсь з них він не
взяв, то це не є його відмовою, а лише засвідченням того, що прохання ще не на
часі. Коли Баба підносить догори свої руки, то з кінчиків його пальців сиплеться
сріблястий попіл – вібхутті. Бабісти вірять, що коли його мікроскопічною дозою
додавати до інших ліків, то відбуваються фантастичні речі – рани загоюються,
серце перестає боліти, зникає запаморочення тощо. З деким із прибулих Баба
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вступає в бесіду-інтерв’ю в спеціальній кімнаті ашраму. Тут до них можуть
приєднатися ще 12-15 осіб, які прибули із обраним для бесіди. При цьому Баба
сидить у спеціальному кріслі, всі інші – на підлозі, бо ж в присутності Бога не можна
стояти.
Просити у Баби можна все – вголос чи подумки, але не слід обтяжувати його
у своїх проханнях дрібницями. Просити треба дуже важливе – для себе, для
близьких тобі людей. І воно, як в це вірять всі бабісти, неодмінно збудеться.
Трапилося у вас лихо – не мовчіть, звертайтеся до Баби, бо ж він завжди поруч з
вами. Є космічний закон: нібито тільки після звернення слід чекати допомогу. В
Аватари можна просити щастя і здоров’я сім’ї, „звільнення”, тобто щоб нинішнє
народження стало для душі останнім тілесним втіленням.
Баба приходить до людей у їх проханнях в різних іпостасях. Тут він
застерігає: „Ви – православний? Тоді я допоможу вам в образі Ісуса Христа,
звертайтеся до нього. Творець на світі один – у християн, буддистів, мусульман…
Нікому не треба міняти свою релігію, нехай всі вони процвітають. Нехай славу
Богові співають на всіх мовах”. Суттєва деталь: під час богослужінь всі присутні
повторюють молитви свого рідного віросповідання. При цьому, як зазначає
журналіст „Молоді України” Валентина Семенюк (8-14 лютого 2007 року), наша
Ісусова молитва „Отче наш” прирівнюється до класичної індуїстської мантри.
Якщо її проголошувати на вервиці 108 разів, то внаслідок цього нібито виникають
спеціальні вібрації, на які з Космосу надходить зцілювальна енергетика.
Саї вважає, що оскільки Бог єдиний, то всі релігії, якими б різними вони нам
не здавалися, в дійсності суть одне. Немає значення те, як ми називаємо Бога, тому
що всі імена належать Йому. На духовній емблемі Сатья Саї присутні символи всіх
найпоширеніших релігій – іудаїзму, християнства, ісламу, буддизму, зороастризму
та індуїзму. Вчення Саї включає в себе у знятому вигляді всі релігії. Він говорить:
„Істинно існує лише одна релігія - релігія Любові”. Саї вчить, що Господь не
потребує нічого, окрім людської любові, тому що тільки таким шляхом людство
може повернутися назад у Царство Небесне.
Організації Саї в Індії і в світі. В 1968 році Саї Баба оголосив, що „його місія
полягає в тому, щоб повернути Індії її колишню духовну славу” і що він не
заспокоїться доти, „допоки це не буде досягнуто”. Виступаючи з промовою в Делі,
він сказав, що народи світу нагадують поїзд: Індія, як паровоз, тягне його по
духовному шляху, а машиніст цього паровозу – сам Бхагван. Саї заявляє, що він
прийшов у світ, щоб відродити людство через всебічний розвиток Індії. В країні
нині діють майже дві тисячі саміті (комітетів) Сатьї Саї, які активно прагнуть
виконувати його світову місію. Саїзм поступово витісняє вайшнавізм. Подібні
комітети діють вже й в багатьох інших країнах.
Багато батьків прагнуть віддати своїх дітей на навчання в учбові заклади
Сатья Саї Баби. Навчання в них базується на принципах, визначених Аватарою:
„Освіта без характеру, наука без людяності, комерція без моралі безкорисні й
небезпечні”. Баба відкрив в Індії свій духовний інститут. Завдяки Саї в країні
відкрито також ряд медичних установ.
Саї Баба і Україна. Офіційно нині в Україні громади послідовників Саї Баби
не зареєстровані. До останнього одна громада офіційно значилася в Херсонській
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області, але існування її тут заперечують органи місцевої влади. Діє
незареєстрована громада бабітів у Києві. Вона прагне підтримувати зв’язки з
індійським центром конфесії. Послідовниця Саї Баби Нінель Тебенькова з Києва,
яка побувала в селищі Путтапарті в Індії і разом з іншими молилася в ашрамі
протягом п’яти місяців, розповідає, що вона цілком випадково потрапила в громаду
бабістів. Тут її вразила, як вона каже, сонячна атмосфера добра. Співали пісні на
честь Саї Баби перед його портретом. Як її навчили, вона зверталася до Аватари зі
словами: „Благаю, врятуй мене! Я - з Києва. Це місто – над Дніпром, в Україні.
Прийди!”. Характерно, що звертаючись із проханням до Саї Баби, слід вказувати
лише свою країну, а саме прохання не треба деталізувати, бо ж зміст його Аватара
знає і без тебе. При безпосередній зустрічі з Саї Бабою Нінель просила його „Врятуй
мою сім’ю!”. „Твоя сім’я буде щасливою”, - відповів він. І справді невдовзі у всіх
рідних Нінель нібито відбулися такі зміни, що жити їм стало краще.
Ставши членами спільноти Саї Баби, людина починає жити по-новому, як
зауважує Нінель, „з усмішкою, з любов’ю до людей”. Вони усвідомлюють те, що є
самі творцями своєї долі. Так як кожна окрема людина ставиться до інших людей,
так само й вони будуть ставитися до неї. Цікаві тут міркування висловила та ж
Нінель: „Якщо мені хтось, образно кажучи, наступить на ногу, я не відповім тим
самим. Я скажу спасибі, значить я десь помилилася і тепер так за цю помилку
покарана, я її „відробила”. Конфлікт не розростатиметься” (Порадниця. – 2 вересня
1999 року).
Послідовники Сатья Саї Баби з України відрізняються толерантністю і
шанобливістю до всього, існуючого в світі. В листі до РП не названий за прізвищем
Олександр з Київського Центру послідовників Бхагавана Шрі Сатья Саї Баби,
обґрунтовуючи таке світосприйняття, пише: „Бог любить всіх рівно, не рахуючись
при цьому з їх зовнішніми відмінностями, бо ж кожна жива істота є Його
невід’ємною частинкою, а відтак кожна невимовно дорога Йому… Весь Космос є
єдиним Організмом, ім’я якому – Всевишній. Кожна людина є невід’ємною
частинкою Живого Космосу, Бога. Наш розум так влаштований, що йому тяжко
сприймати дві ідеї водночас. Сприймаючи людей, ми забуваємо, що це – всього
лише часточка Єдиного Бога (або органи Його Космічного Тіла). Щоб споглядати
Бога (Єдність), ми повинні перестати „бачити” людей… Із Єдності випливає й
любов до кожної живої істоти”.
Виходячи з того, що Єдність є сокровенною сутністю будь-якої релігії, той
же Олександр пише, що до усвідомлення цієї істини доростає той, хто перестає
акцентувати увагу на відмінностях між релігіями. Тільки тоді він не є сектантом. А
оскільки Саї Баба прагне до примирення релігій в їх шляху до вершини, де буде
існувати Єдність, то рекомендацію „вивчати літературу Саї” слід розуміти як право
на читання „будь-якої духовної літератури, що сприяє духовному розвитку
людства, а не тільки праць Саї (як Аватари)”. Відтак своїм вченням Саї Баба
утверджує толерантність міжконфесійних відносин. Не думаю, що бабізм стане
популярним в Україні. Бо ж його послідовників у нас одиниці (і то аматори), а
конкурентів вчення має десятки.
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2.9 СПІЛЬНОТА МАЙСТРА СІЯ-СВІТ – НАША ДОМОРОЩЕНА
КИЇВСЬКА
Про цю релігійну спільноту публікацій в пресі і книгах майже немає. Більш
детально про її вчення можна дізнатися хіба що із сайту www.Sia.сom.ua. При
підготовці цього тексту ми скористалися матеріалами цього сайту, книгами Сії,
описом вражень від присутності на зібраннях громади Сія-Світ студентів КиєвоМогилянської Академії, журналістськими враженнями Тараса Ткачука, а також
своїми згадками від чутого і баченого на зібранні київської спільноти послідовників
Сія-Світ.
Ким є Майстер Сія? Журналіст Тарас Ткачук, який особисто спілкувався з
ним, пише наступне: «Гадаю, що у кожного буває такий настрій, коли жах як
хочеться поговорити з людиною не від світу цього. Не психом, а саме з людиною
іншого виміру. Це, знаєте, як подорож в якусь екзотичну країну. І навіть краще…
Ось мені друзі-журналісти й порекомендували: живе, говорять, в Києві Майстер
Сія. Мудрець-самородок, пише коментарі до сутр Шіви. До того ж, у віршах – не
гірше Пушкіна. Вже декілька книжок видрукував. Проводить заняття зі своїми
учнями. Все це в них називається школою Транссвідомості. Сходи, - радили, голову тобі ох як прочистить. Будеш на світ дивитися по-іншому.
Я почав дізнаватися. «Ні в якому разі не йди! – збуджено говорив один
знайомий любитель Сходу. – Це ж колишній дебешник із відділу з психобробки.
Зомбує так, що маму-тата забудеш, останнє віддаси». Хоч як відрізнялися думки
знайомих про Сія, але спільним було одне: мізки Майстер прочищає ох як. Чи кодує
він, а чи ж просвітлює, то вже не так і важливо. Головне – його методика добре
спрацьовує».
Дізнатися від самого Сії, ким він був в минулому, виявилося непросто, бо ж
на питання, ким він був у світі до свого просвітлення, він відповідав надто
заплутано: «У всьому є частина всього… Ким я міг або можу бути, якщо я ніхто. Ти
міркуєш звично. Ти не можеш бачити світ інакше. Ти ще спиш. То ж зараз вільна
свідомість Сії розмовляє із сплячою людиною. Все, що ти хочеш з’ясувати, ти
можеш з’ясувати лише через свій досвід». У такий спосіб Сія закликає прийти на
зібрання громади, присутність на якому, як з’ясувалося, не є безоплатною.
Зрештою, Майстер все ж розколовся перед Тарасом-журналістом. Виявилося,
що в минулому Сія – офіцер: закінчив КВІРТУ. Викладав у військовому училищі
нібито якісь інформаційні аспекти оперативно-тактичного мистецтва. Потім
потрапив до Міністерства оборони. Але в середині дев’яностих чи то розчарувався
в Армії, а чи ж його просто увільнили через бунтівний характер. У цьому Сія
утаємничений. Але відомим стало одне: не дослуживши два роки до пенсії,
майбутній Вчитель вийшов у відставку, відростив бороду і зайнявся
просвітництвом.
Громада «Сія-Світ» - нова на теренах України. Громада не має офіційної
реєстрації і їй тяжко це зробити через те, що ряд положень віровчення і практики
підпадають під ті ознаки, які дають підставу заборонити діяльність релігійних
організацій. Певно тому під час однієї моєї (автора тексту) присутності на зібранні
громади і знаючи мій службовий статус, Сія почав погрожувати тим, хто не
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реєструє їх, поданням справи до Європейського суду, який зрештою змусить
задовольнити прохання громади.
Спільнота налічує нині десь 50—70 осіб. Це переважно ті, хто має можливість
заплатити за свої зустрічі на зібраннях, що проводяться раз-два рази на тиждень у
вихідні дні десь за містом, як це засвідчили студентки НаУКМа, по 30 грн.
Відносини між членами громади надто близькі, про що свідчить навіть те, що вони
один одного називають коханий (-на), при зустрічі обнімаються і цілуються.
Зустрічі одновірців – це переважно медитації та розмови з Майстром на теми його
вчення.
Вчення Сії - в його книгах. Перша книга вийшла у 1999 році із назвою «Найти
потерянный рай. Транссознание». Це – одкровення Майстра, який проголошує тут
себе самим Життям, суттю людського Єства – свідомості. Тут Сія дає кожному
новий погляд на себе, на те, як через трансформацію свідомості вийти за межі
нецілісного, розмежовуючи Розумом Себе і Життя, вийти в стан не-розуму, у стан
Чистої Свідомості. Тут Майстер твердить, що транссвідомість – це можливість
встановити зв’язок із своїм суб’єктивним досвідом, що повертає Людину на шлях
істинної еволюції і розквіту Свідомості як єдиної форми існування всієї живої та
неживої Природи.
Друга книга Майстра була видрукувана у 2000 році. Це нове одкровення
називається «Трансформация сознания». У праці зазначається, що головним
«здобутком« сучасного світу є втрата Людиною зв’язку із цілим, із самою собою
при повному покладанні на роботизовану частину Розуму. Останнє зумовило кризу
свідомості людини. Наука при цьому не може надати їй якусь реальну допомогу.
Саме тому Сія закликає кожного звертатися до своїх глибин, до своєї свідомості
через нього. Його кредо таке: «Твої кайдани в тому, що ти бачиш себе бачучим!».
Дуже різниться за змістом від попередніх двох є третя книга Майстра Сії
«Транссознание. Живой дзэн». Тут він подає не стільки своє вчення, як
переосмислений ним дзен-буддизм. У розмові із Т. Ткачуком Майстер висловився
взагалі негативно щодо буддизму. На питання кореспондента чи був він у Тибеті з
метою підвищення там своєї кваліфікації, Сія відповів: «Для чого? Хіба у нас мало
своїх традицій? Традиція – вона всередині, а буддистів, цих онаністів, «нині хоч
греблю гати». Вони по всьому світу розплодилися. Це нині - найвигідніший бізнес.
Там крутяться великі капітали. Може ти чув про трансцедентальну медитацію його
Махаріші? Махаріші – індієць, він приїхав в Америку з Індії. Надто посередня
людина, але хитра. Говорить вірні слова. І народ у своїй нетямущості за ним
тягнеться… Якщо ваша свідомість стане дещо вищою, говорить Махаріші, то ви
зможете краще, ефективніше жити, у вас налагодиться бізнес. Але ж свідомість
відкривається не для цього. Життя усвідомленої людини стає природним. Якщо у
тебе цілісна свідомість, то ти зможеш розквітнути як художник, як музикант».
На зауваження, що захоплення лише своєю свідомістю негативно відіб’ється
на добробуті сім’ї, що «дітям плювати на батькову свідомість, бо ж вони їсти
хочуть», Майстер зауважив: «Сім’я – це вже давно прогнила система. Весь Захід
давно перейшов на контрактну систему шлюбів. Чому? Тому що ніякої любові
немає. Маємо просту торгівлю. Сімейний зв’язок позбавляє Людину свободи. Їй
сім’я непотрібна. Любов – це просто захоплення, потяг, жадоба. Населення
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зменшується, ось тому суспільство й вирішило зміцнювати сім’ю. Суспільству
потрібні солдати і робочий люд. Розумієш, ви - просто гарматне м’ясо і вантажні
коні».
Майстер Сія вважає, що кожному потрібно внести у своє життя побільше
свіжості з тим, щоб воно налагодилося істинно. При цьому він звертається до
різноманіття терапевтичних методів введення людини у транс, розроблених
Грофом. Вони переважно пов’язані із диханням. Сія заперечує необхідність освіти
у розвитку людини. «Це лише осли навчають своє потомство своїм прикладом, твердить він. – Ви, примати, робите те ж саме…. Знання – це завжди минуле. Відтак,
навчаючись, ти завжди звертаєшся до нашого минулого. Для чого людина набиває
свій мозок чужим досвідом? Не вивчай когось - вивчай себе. Істина в собі. Саме в
цьому суть просвітлення». На питання: Чи є Майстер дзеркалом світу? Сія відповів:
«Майстер і є весь світ. Відтак, коли ти приходиш до Майстра, то ти приходиш в
такий спосіб до самого себе».
Згідно вчення Сії, смерті взагалі не існує. Людина не вмирає, а йде додому. Як
правило, люди бачать те, що хочуть бачити, бо ж ними керує облудник. Розум. А
істинний світ зовсім інший. Він значно ширший від того, що дає кожній людині її
Розум, що вона може уявити. Лише розвинувши свою свідомість, можна побачити
світ у всій його всецілості. Зі смертю гине Розум, а все те, що поза ним, залишається.
Це можна зрозуміти за аналогією зі сном. Якщо лягати спати усвідомлено, тобто
засинати, розуміючи, що ти засинаєш, то в один прекрасний момент ти будеш
засинати, залишаючись при повній свідомості. Відчуватимеш, що ти спиш, Але
прекрасно відчуватимеш, що відбувається навколо. Так, згідно з вченням Майстра,
й відбувається із смертю.
Цікавим є висновок про загальний зміст теорії Майстра Сії, який зробив
Т.Ткачук після двохгодинної розмови і неодноразової зустрічі з ним: «Людство
живе мільйони років. І все чим далі, тим ставало воно гіршим. Людина відійшла від
своєї природи. Ми запрограмували свої мізки на найбільш успішній людині. Ми
хитруємо, прагнучи досягнути матеріальних благ, а в підсумку лише страждаємо.
Людина живе у вічному роздвоєнні – тваринного начала і Розуму. Розум – ворог
людини. Він не бачить істинного світу, а лише вибудовує якісь моделі, муляжі, які
ніколи сповна не відобразять навколишню реальність. Щоб стати гармонійною
особистістю, треба вмерти у своїх пристрастях, бажаннях, тобто вбити у собі
тваринне і водночас відключити свій мозок. Саме тоді дві ці сутності – Розум і
тваринне начало – перестануть займатися перетягуванням мотузки й мучити
Людину. Вона народиться заново – вже усвідомленим щасливим товаришем, тобто
ніким. Адже істота, позбавлена будь-яких протиріч, це є пустота. Ось Майстер і
є пустота». Пустотою Сія називає свою найближчу помічницю.
Зібрання громади Сія-Світ. Запрошуючи кореспондента Тараса Ткачука і
фотографа Володимира Гонтаря відвідати практичні заняття громади, Пустота
зауважила: «Лише у нас умова: потрібні довідки про СНІД». Роз’яснюючи цю
необхідність, Пустота сказала: «Розумієте, під час занять у вас вивільниться енергія
ці. Взагалі ці – це вселенська енергія. Вона може виявлятися у різному вигляді, в
тому числі і в сексуальному. Може бути так, що ви очима зустрінетеся з дівчиною,
вам її захочеться… Члени громади мають бути спокійні».
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В танцювальному класі, де збирається громада Сія-Світ, звучить музика, яка
дечим нагадує індійські мотиви. На початках всі рухаються у якомусь
розслаблюючому незапрограмованому танці. Це продовжується біля години. Після
короткої перерви відбувається динамічна медитація, що складається із декількох
етапів. На першому з них треба дуже глибоко і максимально часто дихати. У такт
диханню треба пересмикувати тіло. Як описує свій стан Т.Ткачук, вже через п’ять
хвилин цих смикань під всезростаючий темп музики голова стає дуже тяжкою, як
чавунне ядро. Відчувається тиск у скронях. Навіть з носа у нього потекла кров.
Музика раптово замовкає. «Запотілі, напівголі, знеможені люди валяться на підлогу
і стають завиваючи щось кричати, стогнати, охкати, крякати, вищати… Коли всі
вдосталь накричалися, Майтерейя переходить до другої частини медитації –
стрибків на місці і ритмічного глибокого «ухання». Після цього всі знову падають
на підлогу. Через деякий час «танці радості» знову поновилися. Але дехто вже сидів
нерухомо біля стінок. І тут з’являється Майстер Сія. Учениці в чергу гаряче
обнімали його, зустрічаючи як найдорожчу, найулюбленішу і найбажанішу для
себе Людину. Потім всі сіли в коло і Майстер в позі мудреця став читати свою нову
проповідь, як то буває на кожному зібранні. Після цього всі, хто мав довідки,
попрямували разом у сауну, можливо для обміну енергією ці.
Складовою практики громади є, як це зауважили студентки НаУКМА, які під
час відвідувань зібрань спілкувалися із членами спільноти, є статеві відносини.
Майстер твердить, що в момент злиття чоловіка і жінки енергія їх переливається
з тіла в тіло як вода у сполучених посудинах. На інтернет-сторінці конфесії є цілий
розділ, присвячений сексу. Там тантристам рекомендують займатися коханням
вдумливо і непоспішно, щоб весь процес нагадував не сходження на гору, а
повільний спуск по рівнині до найбільшого заглиблення, де зрештою може настати
повне розслаблення.
Підсумовуючи свої враження від знайомства із вченням і практикою громади
Сія-Світ, студентки НаУКМА не без підстав написали: «На нашу думку, Сія-Світ
не набуде великого поширення серед жителів України, тому що для членства в ній
потрібні глибокі розчарування у наших традиційних напрямках релігії і значні
кошти, що потрібні для спонсорських внесків при регулярному відвідуванні
зібрань. Ця секта проповідує культ чуттєвого тіла, який за своєю суттю не
притаманний менталітету нашого народу. Сам Майстер – неврівноважена і
нетолерантна людина, яка вважає істинним і єдиноможливим лише себе і своє
вчення. Взагалі, він справляє враження вкрай неприємної особи, яка суперечить
сама собі ж і говорить непристойні слова перед широким загалом. Не хотілося б,
щоб у цієї секти було майбутнє в Україні!». Знаючи, чим завершуються походеньки
на зібрання подібних в дечому Сія-Світ конфесій, я порадив дівчаткам-студенткам
не відвідувати їх, щоб, дивись, не прийшлося нести довідку про відсутність СНІДу.
Але попри все громада продовжує діяти. Влітку 2005 року, про що свідчить сайт
конфесії, вони колективно виїздили в Карпати. І в цьому нині чогось
протизаконного немає, бо ж кожна людина вільна у виборі своєї конфесійної
належності, а положення про обов’язкову реєстрацію всіх наявних в країні
релігійних спільнот у Законі про свободу совісті та релігійні організації немає.
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2.10 АСАХАРА – ЛІДЕР ДЕСТРУКТИВНОГО АУМ СІНРІКЬО
Вчитель-махаяніст неорелігійної спільноти. Вчення істини АУМ необуддистська секта, заснована в Японії у 1986 році практикуючим йогом Тідзуо
Мацумото, який прийняв духовне ім’я Секо Асахара. Асахара був фахівцем з
акупунктури, власником кількох ресторанів дешевої китайської їжі. Не пройшовши
до японського парламенту під час виборів, він вдався спочатку до заснування партії,
яка успіху в діяльності не мала, а потім - до організації своєї релігійної спільноти.
При цьому видав понад десяток книг, де виклав своє вчення, яке вважає синтезом
світових релігій - буддизму, індуїзму, гімалайської йоги, даосизму та християнства.
Біблія оголошується Асахарою книгою, яка близька за змістом до запропонованої
ним релігії. Зокрема йому заімпонувало передбачення нею нібито пришестя самого
Асахари як вчителя АУМ Сінрікьо.
У книзі «Проголошую себе Христом» Секо Асахара заявляє, що «Новий завіт
- це книга, яка пророкує те, що я з’явлюсь Христом. Цим я проголошую себе
Христом. Гадаю, що ви самі переконаєтеся в цьому, читаючи цю книгу. До 23
жовтня 1991 року я не читав жодної сторінки Нового Завіту... Прочитавши, в цей
день я переконався, що в цій книзі наявне пророцтво про те, що я з’явлюсь
спасителем (Месією).... Ісус говорить, що той, хто буде свідчити про мене, і є «Дух
Істини, що від Отця виходить». Це стосується не когось іншого, а мене, бо ж до
сьогоднішнього дня не було нікого, хто міг би розкрити вірний сенс вчення Ісуса».
Як аргумент того, що він є Ісусом, Асахара заявляє: «У мене така ж хвиляста
борода, як і в Ісуса». Лідер АУМ вважає, що протягом двох тисячоліть
християнство розвивалося через входження його послідовників у широкі ворота,
тоді як Ісус Христос проповідував їх вузькими. Свою місію він вбачав у реалізації
цих намірів Христа.
Хоча частіше Асахара виявляв свою схильність до буддизму махаяни, але
саме тантристська його течія, зауважував гуру, дає можливість за допомогою Бога
Шіви пізнати й прийняти вищу істину, а опісля передати її спеціально висвяченим
особам з тим, щоб потім вони могли передати її масовій аудиторії.
Сподвижники називали Секо Асахару «Ваша Святість», «Дух Істини»,
«Преподобний Вчитель». Сам він, обґрунтовуючи свої претензії, заявляв: «Гітлер
був політичним диктатором, Мао Цзедун був ідеологічним диктатором. Для того,
щоб привести вас до звільнення, я хочу стати релігійним диктатором... Коли це
відбудеться, то на цій землі настане дійсна Шамбала».
Секо народився в місті Яцушіро провінції Кумамото. Оскільки він мав
слабкий зір, то після закінчення школи займався голкотерапією. Потім працював в
китайській аптеці міста Фунабаші префектури Чіба. За махінації при виписці чеків
на суму 6,7 млн. єн притягувався до судової відповідальності. Відкривши в 1981
році свою аптеку, він продавав в ній фальшиві ліки, за що був оштрафований на 20
тис єн. Весь цей час Асахара приділяв особливу увагу йозі. В 1984 році він відкрив
у Токіо свій зал із занять йогою, де впроваджував своє вчення.
Після поїздки в Гімалаї і досягнення там, як він казав, «остаточного спасіння»
й «особистого просвітлення», Асахара створює у 1986 році свою релігійну
організацію, яка одержала назву АУМ Сінрікьо. На початках корпорація її
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розмістилася у місті Фудзіномія префектури Шізуока. Там у неї було близько 20
храмів і чернечих громад. Асахара особливо вшановував священну гору всіх
японців Фудзіяму. Коли її споглядаєш, то дійсно з’являється відчуття чого
нереального. Хочеться бути на її вершині і водночас знаходитися на якійсь
відстагні, щоб бачити всю красу Фудзі.
АУМ Сінрікьо як релігія. АУМ Сінрікьо рекламувала себе як науково
обґрунтовану релігію, яка, використовуючи здобутки сучасних наук, принесе під
керівництвом Секо Асахари спасіння людству. Для цього слід лише пробудити в
кожної людини її містичну енергію Кундаліні, яка, зрештою, зможе підняти її до
більш високих вимірів буття, пробудити казкові здібності, надпам’ять, сприятиме
позбавленню стресів, звільненню від сну, який забирає багато часу її життя.
Асахара вчив, що передача енергії може здійснюватися за допомогою ініціації,
вищою формою підсилення якої є шактіпат (доторкування Вчителя великим
пальцем до лоба учня). Під час цього доторкування гуру нібито передає учню свою
енергію і забирає в нього його гріховну карму. В АУМ Сінрікьо практикувався
широкий набір медитацій у формі фізичних чи дихальних вправ, а також різних
практик йоги.
Спочатку нова спільнота носила назву АУМ Сінсен-но-кай (Товариство
людей, духовно розвинутих і носіїв надприродних сил). Потім вона одержала
скорочену назву АУМ Сінрікьо, що в перекладі означає «Вчення істини АУМ».
Буквосполучення АУМ у назві – це священна буддійська мантра (частіше її
подають звуком ОМ), що позначає непостійність, наповненість духовну світу.
Японська газета «Йоміурі» сповіщала, що власність АУМ Сінрікьо
оцінювалося в 2,5 млрд єн. Організатор течії був власником землі загальною
площею 136 тис. кв. м., мав у Токіо й префектурах країни 16 будівель.
Основи віровчення, обрядової практики запозичені конфесією із
давньосхідних релігій, переважно із буддизму. В центрі філософії альтруїзму
Асахари стоїть ідея порятунку всього людства, що передбачає звільнення його від
хвороб, досягнення щастя в цілому світі через просвітлення й звільнення.
АУМ Сінрікьо базується на «П’яти стовпах» віри, згідно з якими визнається
Великий Гуру, який пізнав істину й досяг звільнення і просвітлення, здатний вести
за собою своїх учнів; необхідність розробленої несуперечливої віросповідної
доктрини і системи дійсних духовних практик, шляхом яких вже йшли
попередники, продемонструвавши позитивний досвід; обов’язковість ініціації особливих способів передачі цього досвіду і таємних знань наступникам; розвиток
природних задатків людини та тренування її пам’яті з метою підвищення
енергетичного й духовного рівня; вирішення проблем здоров’я, звільнення від
страждань. Надзвичайно багато уваги у своєму вченні Асахара відводив описанню
різних видів хвороб. Це – «пекло пухлини, більше якої бути не може», «пекло
розжарювання як жовтий Лотос», «пекло крику від горя», «пекло ридань» та ін. Для
позбавлення стресів, здобуття душевної стабільності, вирішення проблем здоров’я,
розвитку природних задатків, поліпшення пам’яті, виконання бажань, підвищення
енергетичного й духовного рівня, зрештою досягнення просвітлення АУМСінрікьо вчить своїх вірних перебувати в чотирьох «великих невимірних станах
душі»: святої любові до всіх живих істот; святого співстраждання до душ, далеких
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від істин; святої похвали тим, хто на шляху духовного розвитку; святої байдужості
до проявів доброї чи поганої карми. Оголошене спасіння людей від страждань,
досягнення ними щастя, звільнення як кінцевої мети організації вбачається через
кінець світу і самовдосконалення кожного на шляху самана. На заняттях спільнот
АУМ значна увага приділялася смерті. Адепти секти мали неодноразово повторяти
рядки про неї з праць Асахари, зокрема: «Людина неодмінно умре. Людина
обов’язково умре»; «Людина умре. Людина скоро умре. Людина неодмінно умре,
Смерть неминуча». Такі заняття проводилися з метою підготовки адептів вчення до
прийняття в разі потреби пожертви своїм життям заради «АУМ Сінрікьо».
Хоч Асахара частіше говорив про свою прихильність до буддизму і
дослідники конфесії відносять його вчення до тантризму як одного із напрямків
буддійської релігії, проте ті ідеологи цієї релігії, які знали його й пізнали його
вчення, вважали, що він «відійшов від істинного буддизму». Духовний представник
Далай-лами в Росії, Калмикії, Бурятії і Монголії геше Джампа Тіней відзначав: «Я
можу сказати, що ні Далай-лама, ні представники традиційного тібетського
буддизму не підтримують те, що він робить і говорить. Послідовники традиційного
буддизму не підтримують його місіонерської роботи і вважають, що принципам
буддизму суперечить прагнення АУМ Сінрікьо навертати у свою віру інших
людей... Ця секта на сто відсотків не належить до тібетської традиції».На цю
відмінність вказує й те, що Асахара призначив на 1997 рік кінець світу й закликав
своїх послідовників готуватися до нового життя, бо ж спасенними при цьому
будуть лише вони. Будда ніколи не говорив про кінець світу.
Серед розроблених у секті для її вірних правил і норм поведінки особливе
місце відведено пожертвуванням. Останні виражалися не тільки в принесеннях
грошових коштів. До них належали години місіонерства, залучення прозелітів,
години вивчення філософії Вчителя, зайняття йогою та ін.
Діяльність і організація конфесії Асахари. В Японії Асахара створив
науковий центр «Аум Сінрікьо», фахівці якого, згідно з офіційною версією
проводили різноманітні дослідження з метою виявлення таких унікальних
здібностей людини, формування яких можливе лише завдяки постійним заняттям
духовною практикою. Асахара навіть твердив, що його учні внаслідок занять
набувають надприродних здатностей, зокрема можливості бачити чакри й
енергетичний стан людей, читати їхні думки. Культова практика в АУМ Сінрікьо –
це сукупність різноманітних форм йоги, включаючи моральне удосконалення й
фізіо-психотерапевтичні засоби релігійно-містичного спрямування. Вона дає
можливість досягти екстазу, домогтися складних і динамічних галюцинацій, навіть
самадхі – екстремального, майже безжиттєвого стану. Надмірні психофізичні і
моральні навантаження обрядової практики АУМ Сінрікьо тяжко було витримати
як молодому організму, так і хворій людині. Тому люди часто полишали громади.
Послідовників АУМСінрікьо налічувалось на роки піку діяльності конфесії близько
135 тис. в Японії, Німеччині, США, Росії, Шрі-Ланці та ін. країнах. Тут були в
наявності близько 25 т.зв. тренувальних храмів. У них відбувалося вивчення
філософії вчителя Асахари, проводилися технічні види практик, медитації,
практичне накопичення заслуг (як правило, у формі пожертвувань), ініціації тощо.
Громади займалися просвітницькою, благодійницькою, культурно-освітньою та
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оздоровчою діяльністю. В громадах АУМ Сінрікьо існувало фіксоване членство.
При вступі до них кожний мав заповнити анкету із надзвичайно великим переліком
питань. Навіть треба було вказати день і годину свого народження, групу крові,
профіль роботи, професійні навики, наявність вміння водити машину, повідомити,
чим може бути корисний організації. Кожний член спільноти щомісячно приносив
пожертвування. За трьохмісячну несплату внесків із організації виключали. Ті
члени громади, які не тільки самі практикували, а й залучали до цього інших,
входили до товариств бодісаттв і могли купляти за дешевою ціною видруки
конфесії, пільгово оплачували свої відвідування семінарів з пробудження Кундаліні
та ін. В АУМ Сінрікьо були такі члени, які залишали свої помешкання, припиняли
спілкування із сім’єю і рідними, друзями, повністю відокремлювали себе від світу,
зосереджувалися свою енергію на спасінні себе і світу. Вони віддавали все своє
майно Асахарі. Їх називали саманами. Вони об’єднувалися в напівтаємні із
надзвичайно строгою внутрішньою дисципліною групи, які становили ядро
конфесії. До залишення домівок, спритно маніпулюючи серцями своїх
послідовників, постійно закликав Асахара: «Залишення домівки – це те найкраще,
що допоможе вам швидко знайти спасіння»; «Якщо ви не залишите своє
помешкання, то вам залишиться жити один рік»;«Я залишу своє майно АУМ і воно
не буде повернуте,навіть якщо залишу АУМ».
В АУМ Сінрікьо було розроблено 20 сходинок посвячення. Головне –
нагромаджувати свої заслуги перед вчителем. Саме це допомагає нібито набирати
бали, необхідні для просування зі сходинки на сходинку. Кожна наступна сходинка
вимагала все більше і більше балів. Вони зароблялися різними вправами йоги,
участю в багаточасових семінарах і медитаціях, поширенням листівок і книг
Асахари. Так, поширення 1000 листівок давало лише один бал. За кожного нового
адепта течії одержували по 5 балів. Бали можна було навіть купити. А як? Так, 200грамова пляшечка води з ванни, в якій купався Асахара, коштувала 200 доларів;
маленький значок із зображенням гуру вартував 1000 доларів; «кривавий ритуал»,
коли ти міг проковтнути краплю крові Асахари, коштував аж 10 тисяч доларів. За
особисту зустріч із Асахарою в Москві, яка відбувалася протягом 1-2 хвилини,
треба було платити по 100 доларів.
Залишення свого помешкання, згідно із вченням АУМ, прискорює
просування в релігійних заняттях. Це рекомендувалося насамперед молодим
прихильникам вчення. Послідовники конфесії проходили по зростаючій різні стадії
становлення у вірі, що формувало ієрархічну структуру секти. Секта будувалася за
строго ієрархічним принципом. У структурі передбачалося абсолютне
підпорядкування нижчих за рангом адептів вищим. Кожний новий адепт культу
заносився в комп’ютерний каталог, йому присвоювався особистий номер, а після
ініціації – навіть нове ім’я.
АУМ в Україні. З Росії, яка стала фактично другим центром АУМ Сінрікьо,
секта перекочувала й в Україну. В ряді міст країни, зокрема і в Києві, розпочали
свою діяльність її групи. Так, до Херсонської області адептів секти запросила, як це
не дивно, релігійна організація «Любов Христа».Для поширення своїх ідей АУМ
Сінрікьо використовував тут фірму «Саттва», яка в 90-х роках м. ст. ще успішно
функціонувала в Києві, Одесі, Львові, Дніпропетровську та інших містах країни.
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Свою комерційну діяльність вона координувала з московською фірмою «Каллі». За
проведення під прикриттям фірми релігійної діяльності керівництво спільноти
«Саттва» притягувалося до відповідальності. Представники конфесії декілька разів
зверталися до Вдділення релігієзнавства з пропозицією участі в його заходах.
Студенти НаУКМА мали зустрічі з їх адептами на заняттях з нових релігійних
течій. Проте своїми гострими питаннями молоді релігієзнавці доводили адептам
Сінрікьо штучність і недовговічність їх спільноти їх як нового релігійного
феномену. І вони в цьому не промилилися.
Фінал конфесії. 20 березня 1995 року секта здійснила масову газову диверсію
з використанням отруйної речовини «зарін» в токійському метро. З’ясувалося, що
гуру готувався до кінця світу. З цією метою у центрі конфесії навіть розроблялася
зброя масового знищення. Водночас, готуючи знищення людства, сам Асахара
вважав можливим залишитися живим. Для цього він спорудив протиядерну
схованку, припас різні засоби індивідуального захисту. Асахара виношував план
захоплення своєю конфесією всього світу.
Після теракту центри АУМ Сінрікьо в Японії, Росії, інших країнах були
закриті. Але більше 10 тис. послідовників Асахари реально є ще й нині в Росії. Вони
діють нелегально, проживають у явочних квартирах. До тисячі разів вони
прочитують мантру із електронним лічильником в руках, сплять на голій підлозі
під спів в магнітозапис слів свого Вчителя.
В Україні аумівським спільнотам в офіційній реєстрації було відмовлено,
хоча вони при цьому заявляли про своє дистанціювання від японского і
московського центрів конфесії, заняття лише психопрактиками. Зверталися вони з
проханням допомогти в реєстрації і до Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Якісь
інформацій про діяльність нині незареєстрованих груп АУМ Сінрікьо десь в містах
України у нас відсутні.
У самій Японії судове слідство і оприлюднення його матеріалів підірвало
авторитет Асахари, відвернуло багатьох мешканців країни Сонця від АУМ
Сінрікьо. Проте японська поліція інформує, що в деяких префектурах секта
продовжує свою діяльність. Правда, її адепти перереєстрували вже під іншими
назвами належні їм фірми. Аумівці не афішують відкрито своєї належності до
секти. Зв’язок між громадами здійснюється через персональні комп’ютери. Гроші
від них ще надходять до «верховного жреця», що знаходиться у в’язниці. За
вказівкою влади відбувся демонтаж комплексу будівель у колишніх володіннях АУМ
Сінрікьо. Зокрема, було знесено 32 будівлі секти, вибудувані нею біля підніжжя
національної святині - гори Фудзіяма.В Україні діяльність послідовників Асахари
не мала успіху в поширенні. Одиниці громад Аум були зареєстровані в трьох
областях. Нині про якусь їх діяльність взагалі не чутно.
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Розділ третій. МИСЛИТЕЛІ УКРАЇНИ ПРО МІСЦЕ РЕЛІГІЇ
І ЦЕРКВИ В ЇЇ ІСТОРІЇ
3.1 СВІТОБАЧЕННЯ ІВАНА ВИШЕНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО БОГОСЛОВ’Я
Іван Вишенський (народ. між 1538-1550 за іншими даними між 1545-1550
роками, помер після 1620) -- український чернець -- аскет, письменник-полеміст,
«одна з найінтересніших постатей ... нашої культурної історії» (М.Грушевський).
Освіту отримав у Острозькій академії. В 70-х (за іншими даними -- в 90-х) роках
16 ст. переселився на Афон (Святу Гору). Під впливоом афонської аскетичної
практики і самосвіти формується як ортодокс старого русьського благочестя,
виразник православного консерватизму, вбачаючи саме на цьому шляху вихід з
релігійної та національної кризи, у якій опинилася Україна. В 1604 повернувся в
Україну, побував у Львові, Острозі, Уневському і Манявському монастирях.
Ідейні позиції Вишенського, його ідеалізація давньохристиянського
традиціоналізму, неприйняття світської науки, філософії не знайшли розуміння
в Острозькому гуртку, серед членів братств. У 1606 повернувся на Афон, де й
помер. Автор багатьох релігійно-полемічних творів, спрямованих на
відродження чистоти православної церкви, проти католицизму та унії. Його
праці: Писаніє до всіх обще, в Лядської землі живущих (до 1596), Зачапка
мудраго латынника... (бл. 1609) та ін.
Як слушно вважає М.Шлемкевич, уховна виразність тієї чи іншої епохи
залежить від того, яка людина вважається в ній «осередньою головною силою,
рушієм духу й життя, ... яка ділянка духовної культури стоїть в осередку
світогляду» (42). Релігійну духовність українства, залежно від того, як релігія в її
християнський період на тому чи іншому етапі його історії виявляла себе в
повсякденному житті, як вона позначалася на свободі особистості, можна умовно
датувати довісімнадцятим століттям, вісімнадцятим – першою третиною
дев’ятнадцятого століття, дев’ятнадцятим зокрема і двадцятим століттями.
Певною мірою типовими виразниками релігійного духу українства цих
періодів були Іван Вишенський, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко та Іван
Франко. Це виявлялося не лише в їх творчому доробку, а й у способі життя,
впливові на суспільні процеси свого часу і включенні в них релігійного чинника.
Вони “своїм гарячим і чудово-красним словом будили наш народ зо сну,
піднімали його до свідомості своєї людської і народної гідності”. В їх житті і
діяльності «є зерна живої сили, живого прикладу, які повинні переходити в
широкі верстви народні. статися живим скарбом народного життя, переходячи з
роду в рід». Такі сміливі, розумні та гарячі голови «жили в кожнім часі, але
особливо поставали і вироблялися в часах живіших рухів народних, війн,
переслідувань, боротьби духовної» (43). Ці слова видатного мислителя повністю
характеризують тих, кого вище я назвав типовими виразниками релігійної
42

Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992. – С. 22.
Франко Іван. Іван Вишенський, його час і письменницька діяльність // Франко Іван. Твори. В 20-ти т. – К., 19511956. – Т.18. – С.413.
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духовності українства.
Погляди Івана Вишенського з’явилися тоді, коли вони вже були
анахронізмом, вчорашнім днем. Питання національного буття українства для
цього мислителя не існувало. На звинувачення в тому, що він не працює для
свого народу, богослов відповідав: «Ані я з народом заповітів не робив, ані
обіцянок не давав, ані не знаю народу, ані з ним не розмовляв, ані очима не
бачив».
Хто такий Іван Вишенський? Нам невідомі його дійсні ім’я і прізвище. Він
в працях своїх іменує себе лише монашим ім’ям і зазначає поселення, з якого
родом – Судова Вишня. Народився мислитель десь у 1550 році. Час його життя
припадає на складний період в духовному житті українства, коли воно з волі
своєї ієрархії міняє форму вияву своєї християнськості й, замість проголошення
Помісності своєї Церкви, до збереженого Східно-Українського обряду додає
свою підпорядкованість Папському престолу. Спроби князя Констянтина
Острозького якось протидіяти цьому процесу нічого не дали, бо ж він і сам,
правда, в дещо іншій формі, виношував подібні ідеї подальшої долі християнства
на українських теренах. До цих шукань його, як і український єпископат,
спонукали, з одного боку, колонізаторські устремління польських окупантів, а з
другого – поява на Півночі також по-колонізаторськи налаштованого щодо своєї
матері-Церкви (а це – Київська митрополія) Московського Патріархату.
Як пише Іван Франко у статті «Іван Вишенський, його час і письменська
діяльність», ми «дуже небагато знаємо про життя того цікавого чоловіка.
Здається, що родився він коло р. 1550 у галицькому містечку Судовій Вишні з
родичів, мабуть, не так-то дуже бідних, міщан, або дрібної руської шляхти.
Родичі ті певно старалися дати йому початки шкільної науки, хоч початки ті не
могли бути великі: читання церковних книг, писання, спів церковний та й годі.
Здається також, що по скінченню школи родичі постаралися примістити його при
дворі якогось вельможного пана. Такі пани держали в ті часи у себе по кілька сот
молодих людей біднішого стану, уживали їх до великих послуг, але при тім
молоді люди знайомилися з ширшим життям і різними не раз і вченими людьми,
з політикою і справами краєвими, їздили зі своїми панами до столиці, або й за
границю. Одним словом, доповнювали свою освіту шкільну, а властиво
набиралися далеко не раз вартнішної і ширшої освіти й огляди світової. Таким
опікуном Івана Вишенського був найправдоподібніше князь Василь Константин
Константинович Острозький, найбільший тоді руський пан, властитель
величезних маєтностей, чоловік, що замолоду мало чим відрізнювався від
звичайної бундючної та бучної шляхти польської, та аж на старість зробився
руським патріотом, опікуном освіти і защитником православної вір». Саме він
«заложив у своєму місті Острозі першу руську Академію (коло року 1557), де
вчили молодих русинів язиків церковного, латинського і грецького, а також
різних вищих наук. При Академії завів друкарню, в котрій в році 1580 видав дуже
гарне видання Біблії в новім перекладі на язик церковний, а опісля видавав багато
цінних книжок чи то для вжитку православних церков по містах і селах, чи для
оборони руського народу та православної віри від різних напастей з боку ворогів.
Що побування при дворі такого пана мусило бути дуже корисне для молодого
340

Івана Вишенського, навіть коли б він і не був учеником Академії Острозької, се
є певна річ» (44).
Оскільки не є нашим прямим завданням досліджувати тут життєвий шлях
Івана Вишенського, то скористаємося для подальшого його описання вже
працею Михайла Грушевського «Культурно-національний рух на Україні в XVIXVII віці». Вишенський «був чоловік бувалий, знав багатьох і багато на сучасній
йому Україні; потім кидає її й слідом сучасних аскетичних традицій іде на святу
гору Афонську доходити вищого ідеалу аскетизму в самітності й мовчанні
одинокої Печери. Там доходять до нього вісті про культурно-національну й
релігійну кризу України, і він в 1590-х рр. відзивається із свого афонського
затвору громовими посланнями в стилі біблійних пророків проти ворогів старого
руського благочестя, репрезентантів обмирщення, деморалізації суспільності й
упадку в ній церковного чи, краще сказати, аскетичного духу. Могутньо потягає
нас він в сих писаннях щирістю свого демократизму й гуманного настрою, коли
виступає проти аристократичних забаганок єрархії, проти зневаги, яку показує
вона своїй пастві, тому українському демосу, що за упадком і байдужістю
аристократії береться до церковного й національного відродження, або коли
підіймає свій голос взагалі проти пониження й утиску закріпощених народних
мас сучасним розкішним панством, але заразом притім, треба визнати, виявляє
він занадто багато короткозорості й наївності в обсуджуванні національних і
культурних завдань моменту» (45).
На Афоні Вишенський пробув з 1580 року десь 40 років свого життя.
Вибувши літа монастирського послуху, він потім осів серед лісу в самітнім скиті
й прожив там, будучи зайнятим молитвою, читанням “побожних книг”,
писанням своїх «Послань» і якоюсь ручною роботою, аж до 1605 року. Потім з
невідомих причин афонський чернець на декілька років прибуває в Україну,
живе в Угорниках, Львові, Острозі, відвідує монастирі в Уневі й Дермані,
поселяється у самоті в Марковій пустині «під карпатськими смереками» у свого
давнього товариша по Афону Йова Княгницького. Повернувшись в «монашу
республіку», Вишенський спочатку міняв свої монастирські поселення, а вже з
1610 року осів повністю у кам’яній печері, де можна було жити тільки в постах і
мовчанні й звідки вже могла звільнити аскета лише одна смерть.
Що є значимого і повчального в житті Івана Вишенського? Чи можемо ми
його життя розглядати як один з типових виразів українського релігійного духу?
Тікаючи від світу своїм фізичним життям, зводячи його до тваринного способу
існування, Вишенський в той же час не тікав від нього своїм духовним життям.
Саме через останнє він хотів гоїти рани першого. Як відзначає Іван Франко, «він
покинув сей світ певно не з біди і не для безтрудного прожитку, але для того, що
сяким чи таким способом дійшов до переконання, що сей світ зіпсований…
Одним словом, покинув усе, що в життю дороге чоловікові, і пішов робити таку
службу, яка йому в ту пору для загальної справи видавалася найкориснішою,
пішов служити тій справі молитвою і словом» (46).
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Вишенський вважав, що лише життєва аскеза при повній молитовній
віддачі Богу може принести людині щастя буття. Вищим виявом такого
поєднання з Богом, через яке навіть можна впливати на реальний стан речей в
суспільстві в аспекті його змін до кращого, на його думку, є монаша відлюдність.
Саме таку мету він переслідував, переселившись до Афону. Це була форма вияву
його національної самосвідомості. Знаходячись один на один з Богом і в такому
святому місті, яким є Афон, через свої молитви і написані там й надіслані в
Україну послання, на гадку Вишенського, можна було відвернути ту соціальну й
духовну кризу, в якій знаходився його рідний народ в XVI столітті. Саме про такі
свої переконання афонський відлюдник не раз писав у своїх посланнях в Україну.
Так, в праці «Порада о очищенію церкви» він, зокрема, зазначає: «Или не
ведаете, бедницы, если бы не было истинных иноков и богоугодников межи
вами, уже бы давно якоже Содома и Гомора жупелом и огнем у Людской земли
есте спопелели… Веру мы ими, если бы вас иноки перед Богом не заступали, уже
бысте давно с всею своею потехою мирскою исчезли и погибли». Іронізуючи з
такої наївності Івана Вишенського, Іван Франко слушно зауважує: «Можна
думати, як хто хоче про таку віру в заступництво монахів за світських людей,
можна порівнювати її навіть з вірою того божевільного, що, піднявши палець
угору, стоїть недвижно й думає, що тим пальцем він підпирає небо, яке без того
впало б і потовкло всіх людей на смерть» (47).
Проте не можна беззастережно й іронічно відкидати світобачення Івана
Вишенського, не зауваживши при цьому, що воно є певною мірою однією з
типових форм релігійності українця – аскетичного за способом свого життя і в
такий спосіб відданого християнству, яке закликає не прилучатися до благ цього
світу. Той же Іван Франко зазначає, що «все таки Вишенський цілим своїм
життям доказав, що та віра в нього була не тільки щира, але зовсім не безплодна,
бо заповнила його життя діяльністю, як на свій час дуже смілою, подиктованою
дуже високим розумінням людської гідності… Іван Вишенський може ще й
нашому поколінню служити прикладом твердості і стійкості характеру, прямоті
та ясності у вислові своїх поглядів і згідності між переконаннями та цілим своїм
життям» (48). Афонський монах чітко вказав православним на «необхідність
докорінної реформи власного життя, необхідність демократизації суспільства і
стійкості характеру». В центрі світоглядної парадигми Вишенського стоїть не
Бог, а людина з її життєвими негараздами і сподіваннями. Саме її за допомогою
євангельського ідеалу добра і справедливості слід рятувати від сил зла і
несправедливості, які опанували суспільством.
Для богословських розмірковувань Вишенського не є характерною
акцентація уваги на онтологічних проблемах, пов’язаних із сутністю Бога. Бог
для нього – це сама у собі «глаголема істина». Відтак як істина, що розкрита у
своїй «тайні» – через «логос»-Христос, Бог постає не тільки в ролі творця світу,
людини, всього буття і його законів, а й в ролі статусу ідеалу добра,
справедливості, чесності, мудрості, досконалості, ідеалу всіх найвищих
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моральних чеснот та принципів суспільного буття.
Проте із вчення Вишенського не випливає, що матеріальний світ, який є
тлінним, минущим, нічим в порівнянні з божественною духовною дійсністю, є
лише чимось таким, що шкодить людині, а не служить засобом задоволення її
потреб у земному житті. Носієм зла, на думку мислителя, постає не матеріальний
світ, а зіпсоване, хибне розуміння його ролі і місця в житті людини, перекручені
уявлення щодо цінності матеріальних речей. Відтак зло походить не від світу як
Божого творіння, а від деформованого дияволом мислення і моральних засад
життя людини. Як зазначає Вишенський, Ісус Христос – «голяк». Тому,
задовольняючись у своєму житті найменшим, він не розглядав світ як терен і
джерело матеріального збагачення, бо воно було чужим для його соціального
статусу.
Якщо Вишенський в поривах своєї полеміки інколи, подаючи багатство як
зло, відкидає матеріальну дійсність, то це не тому, що й вона для нього виступала
злом. Цим самим мислитель лише прагнув підкреслити, що матеріальний світ не
є визначальним і основним у житті людини  ні злом ані добром щодо неї, бо ж
вищою для неї є її духовна сутність, а зло настає із-за надмірності бажань,
абсолютизації людиною ролі багатства в своєму житті. Відтак для Вишенського
тілесне, матеріальне поставало злом не саме по собі. Можна відкинути
матеріальне, але ж людина тоді фізично не виживе, загине. Воно постає як зло
лише у світлі ставлення людини до нього, коли в її житті воно перетворюється в
абсолютний і неодмінний кумир. У разі розумного і виваженого використання
матеріальних благ потенційне зло матеріального світу, мирського саме по собі
не актуалізується, а відтак не веде людину до гріха й нещастя.
І тут слушним є висновок А.І.Пашука, що антропоцентризм у поглядах
Вишенського виявлявся через ідеали раннього християнства як ідеології
бідняків. «Ідеал «голяка» Ісуса – це ідеал чесності, добра, справедливості, який
цілком відповідав біднякам, але категорично протистояв багатим, «сильним
світу цього», всьому «мирському злу» (49). Але хоч цей ідеал певною мірою може
осягнути кожна людина, втілюючи його у своєму повсякденному житті, проте у
всій повноті він можливий для осягнення лише окремими праведниками,
насамперед монахами-аскетами. Саме цього й прагнув досягнути в своєму
іночому житті Вишенський. «Подвижництво монаха-аскета і праведника, 
слушно зауважує професор П.Яременко,  потрібно письменнику насамперед як
еталон, як прообраз первісно-християнської людяності і демократизму в
боротьбі за реформи суспільства і церкви, за створення церкви гнаних і
переслідуваних «хлопів». Це та риса, яка дозволяє в постаті Івана Вишенського
бачити ідеолога Реформації в її українському варіанті» (50).
За Вишенським, все матеріальне вимірюється часом і часові належить.
Вічність належить лише Богу і всьому похідному від нього духовному. Відтак і
людина, оскільки вона поєднує в собі дух і тіло, є водночас носієм і вічного і
тимчасового. У витлумаченні сутності людини останньому Вишенський
49
50

Пашук А.І. Іван Вишенський – мислитель і борець.  Львів, 1990. – С. 10.
Яременко П.К. Іван Вишенський,  К., 1982. – С. 38-39.

343

приділяв особливу увагу. Бо ж можна існувати в земному житті, але при цьому
не жити, бо ж існування може означати й відсутність життя (смерть), коли
людина живе за покликом тимчасового, смертного тіла, а не вічного,
безсмертного духа. Людина, яка захоплюється багатством і розкішшю земного
життя, віддається йому сповна є, за Вишенським, у своєму земному бутті
мертвою. «Смерть ест рожденому се, иж мир сей любят и тому мысль свою
мстощили сут, ко Богу же и ко будущему веку, – никакого же позрети, ани
позрети не могут» (51).
Людина, яка віддає себе лише земному життю, згідно вчення Вишенського,
не живе за покликом духу, а відтак прирікає себе на тимчасовість. Тільки в дусі
вона може здійснювати вимоги добра, справедливості, чесності тощо. Така
людина праведна на землі, такою вона буде й після смерті, бо ж тоді її чекає вічне
благо. Усвідомивши всю нікчемність захоплення земним життям, людина
«възмет мир сей и в нем все красоты, пестроты и прелести повержет и
възненавидит славу, чест и достоинство мира сего обезчестит, поплюет,
потопчет и посмеет с помыслом своим, якож з некой темници на свет свободы к
Богу смотрети и о жизни вечней поучатися и мыслити вырнет… с той ямы
широкое на ровнину выскочит и с Богом в веки церствовати будет» (52).
Іван Вишенський був натурою простою і сильною, що давало йому
можливість ставити свої сміливі й гарячі слова на захист від владик і вищого
духовенства знедолених їх підданих, які день і ніч на них працюють. «Ви з їх
поту напихаєте повні мішки грошей, золотих, талярів, півталярів, ортів,
четвертаків і потрійників, збиваєте суми-суменні, – наголошує афонець, – а ті
бідолахи не мають навіть шеляга, за що солі купити. Чи не ваші милості голодних
оголоднюєте і прагнущими чините бідних підданих, що мають такий самий образ
Божий, як і ви?»
Як бачимо, абсолютизуючи роль духовного ідеалу в земному житті
людини, Вишенський не робить людину пасивною в його сприйнятті, а вчить
тому, що земне життя повинне спрямовуватися на осягнення цього ідеалу. Згідно
його вчення, можливість осягнення ідеалу вічного блаженства знаходиться в
самій людині як єдності тіла і духа. Але ж відношення між тілом і духом не має
гармонійної злагодженості, а навпаки – принципову протилежність і
взаємовиключення, постійну непримиренну боротьбу, завдяки якій і осягається
духовна чистота й ідеал блаженства: “Что ест «дух»? – запитує мислитель.  Се
ест чистота. Пост, воздержание, молитва, внимание, память Божия, боязнь суда,
мысль смертная… Наше тело – от земле земля – земленого тя тяжару и покарму
прагнет; ду зас горе вытягнутися с того места мяса ищет, але его тот гной и
сласти телесныя связали и не пущают и еще больший прагнути придавляет» (53).
Вишенський підніс на рівень всезагального етичного принципу положення
свого вчення про те, що навіть з перемогою людського духу тіло підвладне
земним спокусам, а відтак людина має постійно відбивати диявольські атаки,
щоб втриматися на висоті здобутків свого духу й не скотитися в безодню
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мирського зла.
Якщо перемагає тіло, то слабне дух «тыя на погибел, от своее похоти и
несталости век сей дочасный возлюбивши, отпадают». Прагнучи піднести
людину до визначеного християнством рівня морально-етичного ідеалу,
Вишенський наголошував на тому, що людина лише під час земного життя
мусить оволодіти визначеними Священним Писанням найвищими чеснотами,
моральною досконалістю та душевною чистотою і все це покласти в основу своєї
повсякденної життєдіяльності. Мислитель постійно наголошує на потребі
людини пізнавати й розуміти Божий розум, бо ж він протистоїть «мирському
щастю». Полеміст не заперечував повністю вивчення «світської мудрості» –
мирського знання, але він радив «фундаторам благочестя», щоб дітям,
«утвердивши сумнения веры благочестивыми догмати, тогда внешних хитростей
для ведомости касатися не возбраняти» (54). Відтак покликанням і школи і науки
має бути підготовка людини до сприйняття божественних істин. Розумове
знання, натхненне божественною мудрістю, за Вишенським, є тим необхідним
рівнем знання божественної істини, до якого можуть піднестися всі віруючі.
Вишенський у своїх розмірковуваннях про співвідношення тіла й душі
виходив з того, що їх боротьба в людській життєдіяльності ґрунтується на
свободі волі людини. У його розумінні, людина не є сліпою і безвольною
істотою, що повністю покладається на гру цих двох самостійних сил. Тіло і душа
розкривають свою суть саме у боротьбі, яка відбувається у життєдіяльності
людини та її помислах, а відтак нею усвідомлюється. Свідомість у Вишенського,
як це справедливо відзначає А.Пашук, містить можливість вибору, що веде до
утвердження в людині тілесного або духовного. Від волі і людини залежить, на
яку сторону вона стане – духа чи тіла (55). «Волно ест и самовластие человеку
кой хощет или погибнути, умерти,- пише Іван Вишенський, - или живь быти,
сыном дияволским быти – сие на произволении человеком лежит» (56).
Плідним є те, що мислитель не залишає людину на призволяще. На його
думку, свобода волі має два рівні. Якщо першим її рівнем – сфера свободи вибору
між добром і злом, тілом і духом, земним і небесним – володіє людина, то вищим
рівнем свободи волі володіє лише Бог. Вона обмежує дію волі людини рамками
того, що Бог створив у ній і для неї. Свободі волі Бога як «мысли царствующей»
підпорядковане все.
Проблема свободи волі одержала у Вишенського не лише богословське, а
й практичне осягнення. Як свобода вибору між добром і злом, вона переслідує в
мислителя чітко визначену мету – спасіння людини її власними зусиллями,
праведне споживання подарованого Богом: «Не твое убо ест, бедниче, не твое, и
не волно ти сие кроме воле Божие ниже едину черту расточити и изнурити» (57).
При цьому Вишенський піддає нищівній критиці “власти мирския”, які чинять
волюнтаристськи: «Волно мы над своим, что хощу с тем сотворити, то сотворю,
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а где хощу расточити, тамо расточю» (58).
На думку Вишенського, здійснюючи свободу волі у земному житті,
людина лише тоді зможе збагнути досконалість своєї духовної сутності, коли у
своїй життєдіяльності буде керуватися тими добродіяннями, які визначені
основоположними божественними істинами добра і правди, що викладені у
Священному Писанні. Досконалість як утвердження божественних істин у
життєдіяльності людини, що є перемогою духа над тілом, завершується, на
думку мислителя, досягненням щастя у земному бутті. Проте щастя саме по собі
не є якимсь дарунком. Воно свідомо здобувається у непримиренній боротьбі
проти видимого «мирського» щастя, яке часто асоціюється з життєвими благами,
багатством, розкішшю й засноване на злі. Полемізуючи із єзуїтом П.Скаргою,
Вишенський зазначає: «Скарга только щастье надворное хвалит, а мы за отвнутр
Божия разума откровенного познавати и разумети маємо и не лакомимося на
поганское щастье, бо то самое слово «щастье» не єсть правласное церкве
мудрости, але поганское» (59).
Мислитель називав «щастям вбивчим», щастям гріховним «щастье
надворное», бо ж воно пов’язане із задоволенням потреб тіла, тобто із земними
матеріальними благами, розкішшю, владою, пануванням і т.ін. «Мирське щастя»,
зауважував він, вбиває, на смерть у вічні муки відправляє того, хто на нього
позарився. «Щастье надворное», як і всі матеріальні явища й предмети,
тимчасове, минуще. Ще ніхто це «щастя з собою от мира на уволок, але его, рад
не рад, в миру оставити мусел» (60).
Оберігаючи український народ від «щасливого костелу латинського», який
йому під різними приводами і формами пропонували єзуїти і , зокрема, П.Скарга,
сподівючись зрештою на втрату українцями своєї національної ідентичності,
Іван Вишенський зазначав, що костел латинський «его щастие от владеющаго
миродержца искал и получил; чего костел латынский прагнул, тое нашол, 
зачинил, то уловил, ибо тожь миродержец и знаменник прелестнаго века сего
своих поклонников и угодников ничем иным в первых не радует, только щастием
жизни сея суетныя венчает» (61).
Якщо Г.Сковорода, про що мова йтиме нижче, підносив ідеал людини, яка
утверджує себе у спорідненій праці, то Іван Вишенський, що видно із сказаного
про нього вище, був виразником православної ідеї індивідуалізму з рисами
крайньої інтроверсії, байдужості до земних соціальних вимірів життя. Саме тому
святоафонський пустельник, як це вірно відзначає М. Шлемкевич, не був
«щасливим явищем» на терені історії України в кризовий для неї період, коли
майже всі сфери життя піддавалися полонізації, а наступ католицизму призвів до
занепаду православної церкви й церковного життя.
Релігійність кожного народу є своєрідною, має свої специфічні форми
вияву, які є надбанням культури етносу, входять як неодмінна складова до її
цілісного вираження. Лише за умови свідомого входження індивіда в життя
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етносу, сприйняття як своєї всієї його культури він може розгорнути свої
здібності, здобути власну самість, жити в істині своєї віри. Це не можна сказати
про Івана Вишенського. Він, власне, закликав українців до історичної сплячки.
Питання національного буття українства для нього взагалі і не існувало. Він не
працює для поступу свого народу, його незалежного буття в поліетнічному світі,
бо бач, повторимо ще раз його слова, якихось домовленостей з цим народом він
не мав: «…Ані не знаю народу, ані з ним не розмовляв, ані очима не бачив» (62).
Відтак православна ортодоксальність є зримою перепоною на шляхах
історичного поступу народу, його національного самовизначення, духовного
розвою, формування особистості. Певно тому українці в масі своїй її і не
сприйняли: Вишенський вимушений був із своїм світобаченням повернутися
назад до Афону і залишити там світ цей, який для нього був чужим, десь в 1620
році в якійсь кам’яній печері.
«Кам’яна печера» – це типове житло багатьох українців, які, як зазначає
І.Франко, із-за свого «вузького егоїзму», «дріб’язковості», відсутності «гарту і
сили волі» здатні до життя лише «на власному смітнику», не думаючи про долю
всього свого народу. Саме тому, знаючи спосіб і сенс життя Івана Вишенського,
Франко цілком слушно застерігав: «Певна річ, того не можемо ані не повинні ми
вчитися, аби в часах тяжких чи то для наших близьких, чи для цілого краю
покидати світ і людей, йти в пустиню чи монастир та вести там життя хоч би в
холоді й голоді, та все-таки супокійне, безжурне і присвячене виключно
молитвам і дбанню про спасіння власної душі» (63). Хоч вишенківська
відлюдність і є формою протесту і несприйняття цього «світу зіпсованого», але
змінити його шляхом «молитви і слова» не можна. Віра в це – зовсім безплідна.
Вишенський може нашому поколінню служити хіба що «прикладом твердості і
стійкості характеру, прямоті та ясності у вислові своїх поглядів і згідності між
переконаннями та цілим своїм життям» (64).
Погляди Вишенського чимось оригінальним на теренах православного
світосприйняття не вирізнялися. Їх актуалізувала хіба що потреба боротьби із
натиском католицизму. Але боротьби не активної, а через відстороненість від
світу. Відтак світ віддавався в такий спосіб Вишенським для духовного
опанування ним католицькій Церкві.
Життєвий час Івана Вишенського припадає на добу гострої боротьби двох
історичних течій в Україні. З одного боку, прагнуло вижити тут Православ’я із
всіма ознаками візантійської зашкарублості й відсталості, а з другого –
поширювалися ідеї гуманізму, який руйнував усталений століттями спосіб
життя, законсервовані православні вірування. Останнє особливо лякало
афонського мислителя. Як зазначає Іван Франко, «палко люблячи свій народ і з
жахом помічаючи, як новий, західний струмінь відчужує цілі сім’ї, цілі прошарки
від руського народу, він вирішив, що для Русі є лише одне спасіння – повністю
замкнутися від будь-яких зовнішніх впливів, відмовитися від мирських наук,
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просвітництва, літератури, культури, і заглибитися в одне лише Священне
писання і читання й вивчення книг церковних» (65).
Зрозуміло, що оскільки поступ історії зупинити не можна, колесо її не
можна повернути назад, то Іван Вишенський з його ідеалом закостенілого
християнства був відкинутий нею і зрештою забутий суспільством. Праці його
не друкувалися. До того ж, і зібрати їх не вдалося повністю. Вони у вигляді
послань в одному примірнику надсилалися адресатам і подеколи в них і зникали.
При цьому ці твори не вирізнялися якоюсь богословською вченістю, а скоріше
поставали як блискуча імпровізація із заданої теми, а не вчений трактат, який
потрібний був тогочасній Україні. «Аргументи, які ним використовувалися для
захисту Православ’я, – зауважує Іван Франко, – не відзначалися ні якоюсь
новизною, ні глибиною; інколи він навіть не утруждався пошуком належних
аргументів і замість цього кидав в народ влучне слово, кличку, пластичний жарт
або параболу, добре знаючи, що така зброя на прості уми майже завжди діє
сильніше і переконливіше, ніж якісь топкі богословські резони» (66). Визнаючи
кризу Православ’я і прагнучи зберегти його в архаїчному стані, Вишенський
прагне знайти собі союзників в цьому серед простого народу, церковних братств,
а не серед священиків і єпископів.
Православне просвітництво, яке наступило в Україні, зокрема в
Могилянську добу, власне, використало як могутню зброю на захист
Православ’я те, що так бездумно відкидалося Іваном Вишенським, зокрема
західну думку і культуру, філософію Платона та Аристотеля. То ж в особі Івана
Вишенсього і тих, хто слідував його ідеалам, виразників історичної сплячки.
Слава Богу, що їх у нас було не так багато. Україна в духовних своїх виявах у
сімнадцятому столітті стала однією із продвинутих країн Європи.
3.2 ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА
ЯК ВИРАЗНИК РЕЛІГІЙНОГО ДУХУ УКРАЇНСТВА
Григорій Сковорода (1722-1794) - видатний український філософпросвітитель, життєвий шлях якого постає як шукання Бога. В розумінні Бога
Сковорода відступив від ортодоксії. Світ, природа для нього існують завдяки
Богові, який виявляє себе в них у ролі закону. Ісус Христос є вилитою Богом
«найвищою премудрістю», а не однією із іпостасей Його Сутності. Істинна
людина і Христос -- це одне ціле. Не в дотриманні «зовнішніх» обрядів, а в
глибокій вірі Сковорода вбачає спасіння. Якщо Бог є дух, і він живе в тобі, то й
поклоніння йому, на думку мислителя, має бути не обрядовим, а духовним, через
самопізнання, відкриття у власному серці «образу Божого». Ідеалом для
наслідування людини є Ісус Христос. Параметр оцінок світоглядних орієнтацій
Сковороди в літературі надто широкий.
Виражаючи невдоволення ортодоксальністю християнства, догматизмом і
авторитаризмом релігії, філософ був релігійним вільнодумцем. Але критичний
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підхід до релігії не виводив його за її сферу. Він прагнув дати раціоналістичне
з'ясування основних положень віровчення, провести їх морально-етичне
витлумачення,
символічно
розглядати
зміст
біблійних
оповідей.
Сковородинівський антиклерикалізм побудований на його ідеях «сродності
праці«. Своє особисте життя він розглядав як життя мудреця-вчителя, який
постійно перебуває у спілкуванні і зв'язках з Богом. Зміст молитви, за
Сковородою, має бути надто простим -- подяка Богові за те, що Він потрібне
зробив неважким, а важке зробив непотрібним. Філософ не виявив якоїсь чіткої
конфесійної належності, тому своїм його вважають різні релігійні течії. А між
тим він скоріше є творцем нового релігійного утворення, яке можна назвати
сковородинінством, общини якого свого часу існували в Україні. Дехто з
дослідників постаті Г.С. Сковороди пише про те, що в оселях декого із українців
поруч з іконами можна було бачити зображення Сковороди, на яке молилися так,
як і на святих з праволславвного віровчення. На якому етапі і як зникло це
вшанування мандрівного святого ще ніхто не дослідив. Характерним є ще й те,
що деякі з конфесій України, зокрема баптисти, у своїх історіях розглядають
Григорія Сковороду як свого предтечу.
Відтак типовим виразником релігійного духу українства саме його років
життя був Григорій Сковорода. В людині його типу ми знаходимо, з одного боку,
віддаленість від життя, а з другого - утвердження водночас себе у спорідненій
праці.
Винятковість і непересічність постаті Григорія Сковороди на теренах
української духовності зумовлена насамперед особливостями доби XVIII
століття. Це – період остаточної втрати Україною своєї державності й
етногеографічної цілісності, період майже цілковитої денаціоналізації її верхніх
соціальних кіл, занепаду української культури, поглинення Українського
Православ'я Московським Патріархатом, схоластизації богослов'я. Такі умови
життя формували в українця почуття якоїсь відчуженості, спричинили його
замкнутість, самозаглибленість. Саме в цей час починається проникнення
християнства в контекст його повсякденного життя. Релігія постає для нього не
лише системою поглядів, а швидше сукупністю релігійне значимих дій – обрядів,
звичаїв, виконання і дотримання яких стало обов'язковим. «Відсіявши» з Біблії
чужий національний підтекст, християнин-українець вибрав з неї те, що певною
мірою слугувало йому моральним мінімумом.
Проте український народ був завжди не лише набожним, а й вільнодумним.
Щоправда, вільнодумство його не виходило за межі релігії, адже зберігало
основи останньої — віру в щось трансцендентне, у надприродну зумовленість у
кінцевому підсумку буття світу і самої людини, віру в потойбічну відплату й
визнання неодмінності якоїсь релігійної діяльності.
На терені саме такої національної духовності і склалася постать
визначного українського філософа, який є одним із типових виразників
релігійного духу свого народу.
Вище ми зазначали, що Григорій Сковорода був типовим виразником
релігійного духу українства. Сковородинівській людині притаманна віддаленість
від життя і водночас утвердження себе в спорідненій праці. Винятковість і
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відчуженості, спричинили його замкнутість, самозаглибленість. Саме в цей час
починається проникнення християнства в контекст його повсякденного життя.
Релігія постає для нього не лише системою поглядів, а швидше сукупністю
релігійне значущих дій — обрядів, звичаїв, виконання і дотримання яких стало
обов'язковим. «Відсіявши» з Біблії чужий національний підтекст, християнинукраїнець вибрав з неї те, що певною мірою слугувало йому моральним
мінімумом.
Проте український народ був не лише набожним, а й вільнодумним.
Щоправда, вільнодумство його не виходило за межі релігії, адже зберігало
основи останньої — віру в щось трансцендентне, у надприродну зумовленість у
кінцевому підсумку буття світу і самої людини, віру в потойбічну відплату й
визнання неодмінності якоїсь релігійної діяльності.
На терені саме такої національної духовності і склалася постать
визначного українського філософа, який є одним із типових виразників релігійного духу свого народу. Світоглядна позиція Сковороди дістала втілення не
лише у його філософських ідеях, а передусім у способі життя. Тому мислителя
можна зрозуміти, якщо взяти до уваги особливості його життєдіяльності,
розвиток його як особистості. Самі обставини життя Сковороди ( а він їх добре
знав і відчував на собі) спонукали його обстоювати певну позицію з суспільних
й церковних питань.
Починався занепад другої української держави. Українець цього часу
болісно переживав втрату свого рідного і водночас всіляко протистояв
насадженню російського духу. Це й позначилося на світорозумінні Сковороди.
Не знаходячи відради на ниві громадської діяльності, він заглибився в ті
закутки особистого й суспільного, де ще зберігалося українство, і так
асимілювався з цією віддаленістю, відокремленістю, що став уособленням
одного з типів українця. «Наша сковородянська людина, — пише
М.Шлемкевич, — вміє креслити свої циркули в такій віддалі від життя, що
ніхто й не рветься каламутити їй невинну роботу. — А в поезії: проповідь утечі
від життя в душу і долю — це ж знову блідий відприск сковородянської
постави» (Шлемкевич М. Загублена українська людина.- К., 1992.- С. 21). У
такий спосіб національне зійшло на рівень сімейно-побутових відносин. Інші
сфери буття, серед них і релігійна, поступово і неухильно русифікувалися.
Надійшла доба національної руїни. Відмирало Українське Православ'я.
Основою духу українця ставала якась зденаціоналізована релігійність, відчуття
простої конфесійної належності: ми — православні. Опинившись у такій
ситуації і гостро відчувши трагедійність національного життя, Сковорода
прагне знайти вихід із становиша у творенні своєї самобутньої релігійної
системи.
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У публікаціях про життєвий шлях Г.Сковороди часто наголошується на
тому, що він навчався в Києво-Могилянській академії, але при цьому лишається
поза увагою те, що він, власне, не став її вихованцем. У своїх творах (а в них
чітко проглядається особистісна позиція мислителя) Сковорода не згадує про
своїх духовних наставників з Академії, їх впливи на його філософствування.
Більше того, коло тих наук, які викладалися в Могилянці, як зауважує М.
Ковалинський, «здавалося йому недостатнім».
У Академії Сковорода здобув знання основ релігії, та не здобув
богословської освіти, хоч і навчався на богословському курсі. Він сприймав
православ'я через призму ролі останнього в житті свого народу. А роль ця на той
час була явно негативною. Знані професори Києво-Могилянської академії Ст.
Яворський, Ф. Прокопович, Дм. Туптало, деякі інші стали, маючи високий
духовний сан, царедворцями, оспівувачами імперської політики Росії чи
ієрархами чужої українському народові Московської церкви. Остання поступово
нівелювала ті особливості, які виокремлювали Українське Православ'я в
християнському світі, відображали самобутність релігійності українця. У ХVIIІ
столітті поступово згасала та слава, яку мала Києво-Могилянська
Академія в передуючому столітті. Вона перетворювалася в звичайну
навчальну установу, а до викладання в ній прийшли такі її випускники, які
не відзначалися тією енциклопедичністю знань, котру мали їхні професоринаставники. Це особливо стосувалося теологічних класів. Певно, згадуючи своє
навчання в них, які вів посередній для Академії професор Сильвестр
Ляскоронський, Сковорода писав М. Ковалинському: «Не представляй мені
підлих шкільних богословців кваснин». На власному шляху творчих пошуків
мислитель постійно натикався на схоластичне богослов'я, а тому застерігає свого
друга не бути схожим «на того пихатого і набитого дурною філософією
схоластика».
Якщо 1727 року богословські класи Могилянки відвідувало 48 студентів
(для порівняння скажемо, що філософію відвідувало 97), то в 1737 — 1738
навчальному році їх було лише 12 (на філософії — 64). Лише 16 з тих 52, які
закінчили богословський курс 1729 року, прийняли духовний сан ( Хижняк З.И.
Киево-Могилянская Академия. -–К., 1988. – С. 16—162). Водночас значна
кількість спудеїв, які мали бажання стати священиками, не хотіли навчатися на
богословському курсі. Доводилося вживати заходів щодо стимулювання вибору
спудеями богословської освіти, зокрема зобов'язувати священиків під загрозою
штрафу і навіть позбавлення парафії віддавати своїх синів на богословське
навчання в Академію, призначати на багаті парафії лише тих випускників, які
навчалися в богословському курсі.
На нашу думку, навчання в класах богослов'я спричинило істотні зміни
у ставленні Г.Сковороди до ортодоксії Православ'я. Критичне мислення
породило у нього опозицію щодо неї, неприйняття обрядової практики церкви.
Сковорода почав шукати привід, щоб залишити Академію, не прийняти шлях
духовної кар'єри. Як писав Гес де-Кальве, він «вдався до хитрощів і видавав себе
недоумкуватим, міняв голос, ставав заїкою». Лише після цього «обманутий
архієрей виключив його з бурси як некмітливого і, визнавши нездатним до
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духовного знання, дозволив йому жити будь-де» (Де-Кальве Ге, Вернет И.
Сковорода – украинский философ \\ Украинский вестник. –1817.- Ч. VI. - С.
107).
Залишення навчання в Києво-Могилянській Академії, відмову від
запропонованих санів, від праці в духовних навчальних закладах, мандрівне
життя з Біблією в руках і водночас збереження глибокої «побожності без
марновірства» ми розглядаємо як поступовий відхід мислителя від православ'я і
розвиток ним у собі «потенціала сектанта» (В.Ерн), «свого роду пієтичного
руссоїзму» (Г.Флоровський). Сковорода нагадував (і це слушно зауважив Л.
.Жабко-Потапович) євангельського проповідника, який на основі чистого Слова
Божого і євангельським шляхом «вів людей до покаяння, прийняття Правди
Божої, омивання гріхів через кров Ісуса Христа і відродження у Святому Дусі»
(Жабко-Потапович Л. Христове світло в Україні. – Вінніпег, 1952.- С. 67).
Протестантськість релігійності мислителя засвідчує не лише його
вільний підхід до витлумачення сутності християнського віровчення, а й
негативне ставлення до так званого Святого передання, яке він називає
«тінню», «смоківничим листком, що часто прикриває єхидну», а також до
обрядів, які, нехтуючи серцем і пізнанням, ведуть людину до Бога «зовнішніми
ногами і вустами», залишаючи відтак її «мертвою тінню і трупом».
Велику роль саме в такому перебігу життєвої долі Г.Сковороди відіграла
його поїздка 1750 року за кордон і навчання (вірогідне) в університеті
німецького міста Галле. Тут він познайомився із вченням пієтизму — гілки
протестантизму, характерною рисою якого було протиставлення зовнішнього,
догматичного аспекту релігії суб'єктивному, емоційному, акцентування уваги
на ролі індивідуальних переживань особи. Гадаємо, що про ідеї пієтизму
Сковорода дізнався ще в Києво-Могилянській Академії від професора Симона
Тодорського, в якого навчався грецької мови. Сам Тодорський навчався в
Магдебурзькій академії в Галле 1729 — 1735 років і саме там познайомився з
німецьким просвітництвом, став його прихильником. Припустимо, що ще в
Академії, як це відзначає Г.Флоровський, Сковорода «увійшов у всі ці стоїчні,
платонічні і пієтичні інтереси» (Флоровський Г. Пути русского богословия. –
К, 1991.- С. 120).
Перебуваючи в Галле, Сковорода захопився лекціями професора
Х.Вольфа, який розглядав свою філософію як засіб досягнення «загального
блаженства людей», а її головне завдання вбачав у з'ясуванні першооснови
всього існуючого, яку віднаходив у Богові. Серед німецьких пієтистів, із
вченням яких міг познайомитися Г.Сковорода, був також фундатор
Галльського університету Філіпп Якуб Спепер. Шукаючий богослов сприйняв
для себе з цього вчення шість головних правил християнського життя, а саме:
1).Слово Боже треба проголошувати не лише в церкві. 2). Підвалини
всезагального священства притаманні не лише духовним церковним особам, а
й усім віруючим. 3). Вірування і знання віри самі собою нічого не дають,
праведне християнське життя має бути практичним і приносити користь
загальному добру. 4). Невіруючих не можна поспішно розглядати як єретиків,
їх треба навертати у віру Живого Бога прикладом власного побожного життя і
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молитвою. 5). Духовне виховання проповідників церкви має грунтуватися на
знанні Слова Божого і вшановуванні внутрішньої духовності. 6). Проповіді
мають бути живими, зорієнтованими на пізнання Бога і поглиблення
духовного життя.
Демократизм, братерство, неортодоксальність — все це, власне, й
становить сутність того євангелізму, який сприйняв Сковорода у
європейського протестантизму. Від пієтиків він узяв також звичку щоденно
читати Біблію і мати її за супутницю життя, по кілька разів на добу молитися.
В Україну молодий мислитель повертається вже не тим православним, яким
був до від'їзду або ж мав би стати після навчання за кордоном. Привертало увагу
те, що до церкви він майже не ходив, частіше виступав проти священиків і
монахів, пишноти й розкоші обрядово-церковної практики. Хоча офіційно
Сковорода не став протестантом (за тих умов це було небезпечно), але в своїх
богословських
розмірковуваннях,
обрядодійствах
він
уже
був
позаправославним. Саме тому мислитель не бачив сенсу у продовженні навчання
в Києво-Могилянській академії. Богословський курс він не закінчив. Певно тому
деякі листи свої філософ підписував словом «студент», підкреслюючи цим
недовершеність себе як православного богослова.
Церква розуміла, що в особі Сковороди вона б могла мати велику опору.
Йому пророчили високу духовну кар'єру. Проте він сам, не бажаючи збільшувати
«необтесане стовпотворення», добровільно від неї відмовився. Сковорода
повчав: світ ловить людей різними сітями — багатством, славою, знайомствами,
вигодами, втіхами. Але найнещасливішою серед них є сіть святенництва. Вигоди
духовної кар'єри поступово вбивають у людини її справжнє єство, роблять її
фарисеєм, рабом плоті. Так, чернецтво філософ розглядав як темне гніздо спертих пристрастей, що через відсутність свого виходу «задавлять буття смертю і
жалістю». Він вважав, що треба бути не священиком в людях, а «священиком
Божим», який, розуміючи Божу всюдиприсутність, буде молитися йому скрізь і
поклонятися духом, а не обрядом.
Сковорода повчав, що не треба відвідувати храми і молитися там біля ікон,
щоб тебе нібито краще почули, не треба руки підносити до неба. «Бог біля тебе,
з тобою, в тобі, — писав він. — Всередині нас — Священни Дух, який стежить
за нашими добрими і злими ділами й береже нас» (Сковорода Г. до Кирила
(Ляповецького), 1761 р.\\ Сковорода Г. Твори. У 2-х т. – Т. 2. – К., 1994. – С.341).
Тому молитви можна чинити будь-де. Зміст їх, за Сковородою, має бути надто
простим — подяка Богові за те, що він потрібне зробив неважким, а важке зробив
непотрібним.
Позаяк Бог перебуває в кожній людині й людина пізнає його через
самопізнання, то церква і служителі культу є зайвими посередниками. Зовнішнє
боговшанування та благочестя для Сковороди — це «безбожіє», а служіння
Богові і життя священиків — огидний світ, для якого плоть — понад усе.
Етапи своєї (як і кожної людини) еволюції мислитель окреслив сам. В
«Алфавіті», у розділі «Природженість до богослов'я», вустами Григорія, в якому
проглядається сам автор, йдеться про те, що людина до п'ятидесяти років життя
досягає душевної зрілості. Щоб здолати тугу й нудьгу від несродності, вона, за
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Сковородою, повинна насамперед знайти своє покликання в житті ( Сковорода
Г. Розмова, названа алфавіт, або буквар світу \\ Там само. – Т. 1.- С.441-443).
Доп'ятидесятирічний період життя мислителя є часом зародження, становлення
і формування ним ідеї про сутність «внутрішньої людини» як відродження у
сродній праці. У цьому його вченні дістало своєрідне переосмислення біблійне
уявлення по «очищення від скверни» та про «другу людину».
Філософ вважав найбільшим щастям поєднання людини з Богом, повне
психічне злиття з ним. «Надія моя — Господь мій — всередині мене є; його
крилами я притіняюся» (Сковорода Г. До Івана Григоровича (Диського), 20
листопада 1778 р. \\ Там само.- Т.2.- С.354) . У своїх пізнаннях Сковорода прагнув
дійти містичної свідомості, пізнання в собі «внутрішньої людини».
Одного разу, під час перебування в Китаєвій пустині під Києвом, він нібито
мав безпосереднє спілкування з Богом. «Перше відчуття, яке я охопив своїм
серцем, була якась розв'язаність, свобода, бадьорість, надія на сповнення.
Ввівши в цей стан духа всю волю і всі мої бажання, відчув я всередині себе
надзвичайний рух, який наповнював мене таємничою силою. Раптово якийсь
солодкий вплив наповнив душу мою, від якого все нутро моє загорілося вогнем,
і здавалося, що в жилах моїх полум'яна течія колом крутилась... Весь світ щез
переді мною; лиш почуття любові, благонадійності, спокою, вічності оживляло
моє існування ... Я проник у себе, відчув наче синове заповнення любові і відтак
присвятив себе на синівський послух духу Божому» ( Цит.за: Ковалинський М.І.
Життя Григорія Сковороди \\ Там само. – Т.2. – С. 406) .
На думку Г.Сковороди, лише через ось такс боговтілення людина здобуває
найвище щастя, воскресає її внутрішня сутність. Досягнувши такого психічного
стану, коли пізнаєш своє Я, ти зрозумієш покликання. Якщо до цього стану твоє
серце вшановувало Бога в ролі раба, то відтепер воно полюбило його як друга.
Більше того, ти відчуваєш себе не якоюсь нікчемою, а другом Бога, сином Бога,
самим Богом. «Бог — це ти сам», — зауважує мислитель в «Нарцисі». Після
такого переродження можна вже перейти до другого етапу життя — стану
конкретизації та реалізації себе.
Подія в Китаєвому не була якимсь буденним епізодом в житті мислителя.
Саме після неї у Сковороди сфомувалося безпосереднє відчуття того, що Дух
Божий веде його крізь життя, переконання, що найглибша мудрість — це
навчитися чути голос свого духу. Цей голос є тим самим Духом Святим. Ця подія
поставила Сковороду перед порогом духовного пробудження. Він зрозумів, що
обраний ним шлях морального покликання є правильним і що цим шляхом
закликає його йти сам Бог.
Відійшовши від суєти і пристрастей світу, залишившись у ньому лише з
самим собою, філософ відтак стає вільним. «Коли людина виходить із кола
сумнівів, самовільності, самолюбства свого, вважаючи все те пустою землею,
непрохідною й безводною, тоді чистий Дух Святий обіймає всі її відчуття й
відновлює царські істини, тобто запалює в ній здатності внутрішнього відчуття
вогнем своєї любові... У такому стані відчуття людина поглядає на дух
Вседержителя з радістю й поклонінням, і таким-то чином смиренне
самозречення людське може споглядати те, що є у вічності і в часі, бо все є біля
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нього, все навколо нього, все в нього» (Там само. – С. 387-388). Усвідомивши
свою злиденність, він віддає себе волі творця, «щоб промисел Його
розпоряджався ним як своїм знаряддям, куди хоче і як хоче» (Там само. – С 387).
За таких умов усамітнений стає «священиком Божим», який розуміє
всюдисутнісь і всенаповнення Духу Божого і поклоняється йому духом..
Сковорода не став ні академічним богословом, ні служителем культу, ні
монахом. Засуджуючи матеріальні спокуси життя, обстоюючи невибагливість,
вміння задовольнятися конче потрібним, він прагнув узгодити з цими
принципами свій життєвий шлях, втіливши в ньому свою місію «прозріння«. І
мислитель обирає єдино можливий за такого підходу до релігійного феномена
шлях благочестивого мудреця-проповідника — самоособистісного пошуку,
вслуховування у свою природу. Реформувавши християнство, Сковорода, як
«священик Божий«, шукає своїх послідовників та учнів. Його слова про покликання «бути з голяками» ми б витлумачили не як бажання перебувати серед
матеріально обділених людей (таке життя він вважав благом), а як входження в
ролі вчителя в коло духовно бідних людей. І тут він намагався вподобитися
Ісусові Христу, якого в Новому Завіті часто називають саме так — учителем і
який також виголошував свої проповіді «поза храмовою огорожею», провадячи
аскетичний спосіб життя. Як Ісус Христос визнавав, що ніхто не благий, а таким
є лише Господь-Бог, так і Сковорода не вважав, що він наділений якоюсь
святістю. Як Ісус Христос визнавав що він поставлений бути вчителем у
язичників, так і Сковорода вбачав своє покликання у формуванні внутрішньої
віри у кожного, хто слухає його і спілкується з ним.
Благодать святого натхнення постійно жила в душі філософа. Народ
відчував це і по-своєму шанував його. Як відзначав Микола Костомаров, не було
в Україні такої хати, де б не висів портрет Сковороди, слава і популярність якого
за життя була навіть більшою, ніж популярність Шевченка. Жодний
європейський філософ не міг і мріяти, щоб його слово так глибоко входило в
серце народу, як слово Сковороди.
Життєвий шлях нашого мислителя — це пошук Бога. Свої страждання при
цьому він порівнює зі стражданням оленя, який наївся змій і шукає від спраги
джерело води. Від таких пошуків людину позбавить лише Богопізнання.
Осягнення Бога, на відміну від всього іншого, що є тягарем для людини, робить
її життя благим і легким.
У розумінні Бога, витлумаченні Святої Трійці, в уявленнях про Христа
Сковорода відступив від ортодоксії. Він не поділяє християнських уявлень про
Бога як особу. Світ, природа, на його думку, існують завдяки Богові, який
входить в них у ролі закону. Дослідники часто називають такі погляди
пантеїзмом, хоча, власне, він у філософа не виявляється в чистому вигляді.
Включення Бога як закону у світ не тотожне повному злиттю їх. Бог, за
Сковородою, є і в природі і поза нею. Такі погляди скоріше є деїстичними, ніж
пантеїстичними.
По-своєму розумів філософ і Святу Трійцю. Трійця в одиниці і одиниця
в трійці бути не можуть, може бути лише одиниця. Нею є саме один Бог. Свій
підхід Сковорода виявив й у витлумаченні постаті Христа. За ним, Бог і Христос
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є одним і тим самим, бо Батько існує в Синові, а Син — у Батькові. Ісус Христос
є вилитою Богом «найвищою премудрістю», а не однією з іпостасей його
Сутності. Істинна людина і Христос — то одне ціле, так само як одним і тим
самим, уособлюючи в собі найвищі людські доброчесності, є Епікур і Христос
(Сковорода Г. Сад божественних пісень \\ Там само. – Т. 1.- С.81).
Як твердить Сковорода, буття людини також у Богові. Проте, читаючи
твори філософа, не знайдеш у них щось конкретне про переживання ним Бога.
А це тому, що, на його думку, не можна розповідати про невимовне, чим є
переживання. Але якщо Бог є дух, то й поклоніння йому, гадає мислитель, має
бути духовним. Тому релігійність філософа характеризує повне заперечення
обрядового компоненту християнства. Не в дотриманні «зовнішніх обрядів»,
а в глибокій вірі він вбачає спасіння. Розглядаючи молитву як форму спілкування
з Богом, Сковорода сам віддавав їй багато часу, закликав до цього інших. Але
молитва у нього — це не якась фізична дія із словесним доповненням, а
богодумання, своєрідне мисленне занурення людини у свій мікрокосм, лише
завдяки чому нібито можна пізнати таємниці всього світу.
Ідеалом для Сковороди завжди був Ісус Христос. «Наслідування Христа»
він розглядав як символічну ходу за ним через страждання. Смерть Ісуса для
нього — це символ самоприниження, самовідречення. Лише через «зовнішню
смерть» людина може прийти до «очищення душі», дати вільний вихід уже
новій, обожненій або «внутрішній людині» на поверхню.
Філософствування Г.Сковороди — це не кабінетна наукова творчість. Як
справедливо зазначав І.В.Іваньо, «відмовившись від чисто логічного розвитку
ідей, Сковорода обрав такий спосіб їх викладу, який давав йому змогу
максимально наблизити свої ідеї до індивідуального досвіду людей, розкрити
складність розуміння уявлень про сенс життя і щастя» (Іваньо І.В. Філософія і
стиль мислення Григорія Сковороди. – К, 1983. – С.297). Вбивство власної волі дає
простір для вияву волі Божої. Остання, якщо людина з нею згодна, стає її
власною волею.
Досягнення щастя Сковорода розглядав як пізнання істини, яке є
усвідомленням наявності в собі такого начала, що є причиною всього сутнього.
Саме тому філософ і боготворить думку, вважаючи її основою життя, основою
і початком будь-якої діяльності людини. Таке розуміння думки, її суспільного
функціонування дає можливість осягнути базові підвалини всієї діяльності
мандрівного філософа, для якого слово було єдиним знаряддям самовиявлення.
Засобом осмислення реальних життєвих проблем для Сковороди була Біблія,
з якою, як порадницею, він прожив усю другу половину свого життя.
Розрізняючи в ній видиме й невидиме, розумне й безглузде, пряме і фігуральне,
історичне й алегоричне, зовнішнє і внутрішнє, філософ шукає в цій «книзі
книг» раціональний зміст, виділяючи біблійний текст в особливий «світ
символів». Саме символічне розуміння змісту Біблії дало можливість Сковороді
не лише узгодити її із своїм світобаченням, а й розглядати її як основу для
пізнання самого себе і свого місця у світі.
Біблійний матеріал Сковорода широко використовує у своїх філософських
роздумах. Хоч підхід до Біблії як до символічного, «богоподібного світу» був
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певним відходом від християнської ортодоксії, проте саме він дав можливість
Сковороді по-філософському прочитати цю книгу, втілити її основні моральні
принципи в своє філософсько-етичне вчення. Біблію читати і брехню
рахувати, зауважував філософ, є одним і тим самим. Але той, хто не вміє її
читати, знайде тут брехню, «бабські історії та байки», а той, хто вміє, пізнає її
особливу мову, віднайде під брехнею істину, під видимістю — приховану
сутність, відповідь на питання про щастя. «Біблія, — пише Сковорода у «Потопі
зміїному«, — є символічний світ, тому що у ній зібрані небесних, земних і
глибинних створінь фігури, щоб вони були монументами, які ведуть нашу
думку у поняття вічної природи, прихованої у тлінній так, як малюнок у фарбах
своїх»(Сковорода Г.Потоп зміїний\\Твори.-Т.2. -С. 143).
«Знаю людину» — ці слова апостола Павла Сковорода використав у своєму
тлумаченні Біблії. Власне, він один із перших на українському грунті змінив
онтологічний підхід до Біблії на гуманістичний, розглядав її не як картину
світу, а як картину людини. Філософ вважав, що в Біблії взагалі не
стверджується нічого, що б не стосувалося людини. Саме з цієї книги філософ
переніс у своє життя ті принципи моралі, які роблять найнещаснішу людину
щасливою
Омріяного щастя — «округленості» — Сковорода досягає від зайняття
«сродною працею«, якою для нього є філософська творчість. Філософствування
вимагало від мислителя відволікання від світу, уникнення якихось інших справ.
Тому в самотності, у відлюдді він почував себе другом усіх людей, діставав
велике вдоволення від простого споглядання навколишнього світу, що приховує
в собі невидимі істини, був задоволений від смутку. Дисгармонійні обставини
навколишності не порушували гармонію внутрішнього світу мислителя.
Своє особисте життя Сковорода розглядав не як якесь просте існування, а
як життя Мудреця, що постійно перебуває у зв'язках з Богом, у спілкуванні з
ним. Саме тому мікрокосм мислителя не можна зрозуміти за допомогою
якихось готових філософських схем. Ключ до нього — сама Біблія.
Параметр оцінок світоглядних орієнтацій Сковороди в літературі про
нього надто широкий — від богослова до атеїста, від релігійного проповідника до
войовничого антирелігійника. Виражаючи невдоволення ортодоксальністю
християнства, догматизмом і авторитаризмом релігії, Сковорода був
релігійним вільнодумцем. Проте критичний підхід до релігії не виводив
філософа за сферу цього духовного феномена. Заперечуючи християнську
догматику через відсутність у ній раціоналістичного сенсу, цілком відкидаючи
обрядовий бік релігії, Сковорода намагався здійснити раціоналістичне
з'ясування основних положень релігії, дати їм суто духовне або моральноетичне витлумачення.
Будь-яка з існуючих релігій складається з трьох елементів: психологічного стану віри як певної сукупності переживань, що пов'язують людину
з Богом; сукупності богословських концептів, релігійної догматики;
зовнішнього вираження віри системою культової обрядовості. Тому
вільнодумство — це не лише заперечення або довільне витлумачення релігійної
догматики й культу, а й, що дуже важливо, внесення таких змін у
357

психологічний стан віри, за яких послаблюється прихильність людини до Бога.
Філософські розмірковування Сковороди над релігією, будучи спрямованими
на пошук у ній розумного сенсу, привели не до послаблення його віри в
надприродне, а навпаки — надали їй глибинного характеру. Сковорода не
розчиняє Бога в природі, як це роблять пантеїсти, а оголошує його її глибинною
сутністю. Позаяк реальним шляхом пізнання дійсності є самопізнання людини,
то останнє є, згідно з ученням філософа, і пізнанням Бога. Присвятивши себе
безпосередньому внутрішньому єднанню з Богом, зосередивши свої думки
виключно на суто духовному богопізнанні, Сковорода тим самим зробив
непотрібними для себе зовнішні форми боговшанування, відкинув із свого
життя дотримання релігійних обрядів. Заперечивши християнський культ,
мислитель, одначе, нічого не дав натомість, що б зовнішньо виражало його
якусь особливу релігійність.
У ставленні до християнського віровчення Сковороду характеризує
певний скептицизм, що грунтується на його раціоналізмі. Але назвати цей
скептицизм антирелігійним не можна, адже, виходячи з права розуму на
критичний розгляд самої релігії, мислитель не піддавав сумніву істинність
останньої, визначальні ідеї релігійного віровчення, насамперед їх витлумачення
богословами чи характер подання в релігійній літературі. Такий скептицизм,
який не виходить на заперечення релігії, швидше є релігійним, а не
антирелігійним.
Скептицизм Сковороди тематично необмежений. Він стосується не
окремих моментів християнського віровчення, християнської обрядової
практики, а принципів богословського з'ясування основних догматів. Духовне
розуміння релігії, до якого приходить мислитель, критично розглядаючи
віроповчальну систему, приводить його до заперечення обрядової практики як
посередньої ланки у відношенні Людини і Бога, до визнання необхідності
обмеження її лише молитвою як формою боговшанування. Отже, в своєму
ставленні до релігії Сковорода стоїть на позиціях філософського скептицизму,
який має під собою суб'єктивно-ідеалістичну основу.
Безперечно, філософський скептицизм мислителя сприяв розмиванню
традиційної християнської ідеї Бога, підривав довіру до християнського
віровчення, а тому його не сприйняли богослови, церковні ієрархи. Це стало
підставою для заборони викладацької діяльності Сковороди, для його
переслідування і цькування.
Релігійний
скептицизм
Сковороди
тісно
переплітався
з
антиклерикалізмом. Це той самий скептицизм, але спрямований на практику
церковного життя. Не вважаючи священство чи монашество «статтю
шкідливою», він водночас викривав тих служителів культу, які не «від
сродності» своєї взяли на себе цей сан, а тому і схильні до гріховних справ.
Основні напрями сковородинівського антиклерикалізму — засудження таких
вад способу життя свяшеннослужитслів і монахів, як зажерливість,
користолюбство, блуд, неосвіченість, брехливість, тупість. Сковорода
висміював релігійну обрядовість, засуджував зв'язки попівства з політичними
інституціями.
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Філософія життя Сковороди виключала особистість із суспільності,
абстрагувала її від зовнішнього, заглиблювала в світ духовного, де, власне,
зникає те, що різнить етноси, конфесії. Тому мислитель позаконфесійний. Будьякі спроби прилучити його чи то до православних (на підставі того, що батьки
його були православними, а він сам, здобувши освіту в православних навчальних
установах, потім працював тут і постійно спілкувався з православним кліром),
чи то до євангелістів (бо він у своїй філософії, звертаючись до людини, виступає
проти релігійного світогляду, що грунтується на мертвій схоластиці, гостро
критикує офіційні догматично-обрядові релігії, в яких зовнішнє переважає
духовність), чи то до рідновірства (адже мислитель часто висловлює свої
негативні судження щодо змісту віровчення християнства і його обрядової
практики) є безпідставними. Сковорода – позаконфесійний, вірніше, байдужий
щодо конфесійної виявленості віри в Бога. Оскільки Бог є дух, то, з погляду
мислителя, йому треба поклонятися духовно. Філософ був глибоко релігійною
людиною. І в думці, що Сковорода більше богослов, ніж філософ, є сенс.
Підставою для такого висновку є не те, що він навчався у богословському класі
в Києво-Могилянській академії, а насамперед зміст його творів-діалогів, в яких
дістали подальший розвиток різні проблеми богословської науки. Зокрема,
Сковорода є вправним екзегетиком. Свої твори чи листи він часто підписував:
«Любитель св. Біблії».
Все життя Сковороди — це величезний експеримент релігійного життя.
Логічним підґрунтям останнього було його вчення, в якому органічно поєднане
філософське і богословське бачення світу. «Створивши своїм розумом собі
світогляд, — справедливо відзначає Д.Багалій, — Сковорода остаточно змінив
його у собі чуттям, з нього створив власну релігію (не догматичну, а
філософську), якій віддався цілком і яку вважав за єдину мету свого життя»
(Багалій Д.І. Мандрівний український філософ Г.С. Сковорода. - Харків,1926. –
С.142).
Релігійність особистості виявляється на двох рівнях — буденному і
богословсько-теоретичному, зв'язок між якими не є однолінійним. У формуванні
останнього величезну роль відіграють релігійна освіта і самоосвіта. А релігійне
світобачення Сковороди, окрім того, значною мірою живилося народною вірою.
Зазначимо, що із запровадженням християнства в свідомості краян утвердилися
невизначене розуміння Бога, певна пантеїзація його. Цс мало своєрідний вияв у
розумінні філософом Бога як закону. Віддаючи шану священству, наш народ
водночас мав й антиклерикальні настрої які передалися і Сковороді.
Окрасою народного побуту, засобом спілкування, чинником етнічної
належності для українця завжди були обрядові форми. Розглядаючи саму
обрядову дію як святиню, не вникаючи глибоко в її релігійний підтекст, народ
тим самим формував у собі, що засвідчує його усна творчість, певну байдужість,
навіть зневагу до змісту тих християнських сюжетів, які проповідувалися під час
виконання таїнств, проведення свят. Саме у цьому бачимо причину того, чому
Сковорода не вважав потрібними зовнішні форми боговшанування, чому не
вдався до створення якоїсь обрамленої культової системи.
Хоча релігійність Сковороди міцно пов'язана з християнством, проте вона
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не є цілком християнською. Згадаймо, що його звинувачували у маніхействі,
захопленні філософською думкою грецької античності. Проте, творячи з себе
громадянина Всесвіту, Сковорода так і не надав своєму вченню вселенського
характеру, хоч богослов'я його і відзначається надзвичайною універсальністю,
органічним зв'язком з філософією. А це тому, що основи світобачення мислителя
формувалися не як відображення масштабних об'єктивних суспільних процесів,
а як суб'єктивний принцип духовного життя усамітненого індивіда. Сковорода
недостатньо соціальний. На власній релігії він «зосередив всі свої душевні сили
— уяву, думку, чуття та волю» (Там само).
Присвятивши себе внутрішньому, безпосередньому єднанню з Богом,
сконцентрувавши свої думки виключно на духовному богопізнанні, філософ цим
самим запрограмував свою політичну і національну безбарвність. Тому можна
погодитися з тими дослідниками, які вважають, що Г. Сковорода уособив
український дух, що він є дитя свого народу, скристалізоване втілення
особливостей українців. Саме Г. Сковорода в своєму житті і творчості відобразив
такі риси українства, як прив'язаність у своїй покорі до життєвих нестатків та
ролі злиденного в театрі життя, відсутність претензій на якусь значущість у світі,
відданість більше внутрішнім переживанням, ніж зовнішній діяльності. Ця
особливість українства, яка робила наш народ релігійним, також позначилась на
світобаченні Г. Сковороди.
До написаної вище статті про Г.С.Сковороду додам пізніше написану.
Саме це не виключає повторення думок й оцінок.
Народився Григорій Сковорода у 1722 р. в козацькій родині в селі Чорнухи
на Полтавщині, тут закінчив школу, а потім з перервами в роках 1734-1753
навчався в Києво-Могилянській Академії. Разом із посольською місією виїздив
до низки західно-європейських країн. Повернувшись в Україну, з 1753 р.
викладав поетику в Переяславському колегіумі, в 1757-1759 роках працював
домашнім вчителем, а в 1765-1766 рр. – викладачем Харківського колегіуму.
Опісля і до останнього 1794 р. життя обрав шлях мандрівного філософа.
Філософія Сковороди належить до загальноєвропейської філософської традиції і
водночас є закономірним наслідком передуючої їй української думки ХVІ-ХVІІІ
ст., а також виявом впливу ідей античності, патристики, німецького містицизму,
впливу Вольфа, Спінози, Мальбранша.
Світоглядна позиція Сковороди дістала втілення не лише у його
філософських ідеях, а передусім у способі життя. Тому мислителя можна
зрозуміти, якщо взяти до уваги особливості його життєдіяльності, розвиток його
як особистості. Самі обставини життя Сковороди (а він їх добре знав і відчував
на собі) спонукали його обстоювати певну позицію з суспільних й церковних
питань.
Починався занепад другої Української держави. Українець цього часу
болісно переживав втрату свого рідного і водночас всіляко протистояв
насадженню російського духу. Це й позначилося на світорозумінні Сковороди.
Не знаходячи відради на ниві громадської діяльності, він заглибився в ті закутки
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особистого й суспільного, де ще зберігалося українство, і так асимілювався з
цією віддаленістю, відокремленістю, що став уособленням одного з типів
українця. «Наша сковородянська людина, – пише М.Шлемкевич, – вміє креслити
свої циркули в такій віддалі від життя, що ніхто й не рветься каламутити їй
невинну роботу. – А в поезії: проповідь втечі від життя в душу і долю — це ж
знову блідий відприск сковородянської постави» (67). У такий спосіб національне
зійшло на рівень сімейно-побутових відносин. Інші сфери буття, серед них і
релігійна, поступово і неухильно русифікувалися. Надійшла доба національної
руїни. Відмирало Українське Православ'я. Основою духу українця ставала якась
зденаціоналізована релігійність, відчуття простої конфесійної належності: ми –
православні. Опинившись у такій ситуації і гостро відчувши трагедійність
національного життя, Сковорода прагне знайти вихід із становища у творенні
свого самобутнього бачення релігії в її суспільній функціональності.
У публікаціях про життєвий шлях Г.Сковороди часто наголошується на
тому, що він навчався в Києво-Могилянській академії, але при цьому лишається
поза увагою те, що він, власне, не став її вихованцем. У своїх творах (а в них
чітко проглядається особистісна позиція мислителя) Сковорода не згадує про
своїх духовних наставників з Академії, їх впливи на його філософствування.
Більше того, коло тих наук, які викладалися в Могилянці, як зауважує
М.Ковалинський, «здавалося йому недостатнім».
У Академії Сковорода здобув знання основ релігії, але не здобув
богословської освіти, хоч і навчався на богословському курсі. Він сприймав
Православ'я через призму ролі останнього в житті свого народу. А роль ця на той
час була явно негативною. Знані професори Києво-Могилянської академії Ст.
Яворський, Ф. Прокопович, Дм. Туптало, деякі інші, маючи високий духовний
сан, стали, царедворцями, оспівувачами імперської політики Росії чи ієрархами
чужої українському народові Московської Церкви. Московська Церква
поступово нівелювала ті особливості, які виокремлювали Українське
Православ'я в християнському світі, відображали самобутність релігійності
українця. У ХVIIІ ст. поступово згасала та слава, яку мала Києво-Могилянська
Академія в передуючому столітті. Вона перетворювалася в звичайну навчальну
установу, а до викладання в ній прийшли такі її випускники, які не відзначалися
тією енциклопедичністю знань, котру мали їхні професори-наставники. Це
особливо стосувалося теологічних класів. Певно, згадуючи своє навчання в них
(а заняття тоді вів посередній для Академії професор Сильвестр Ляскоронський),
Сковорода писав М. Ковалинському: «Не представляй мені підлих шкільних
богословців квасних«. На власному шляху творчих пошуків мислитель постійно
натикався на схоластичне богослов'я, а тому застерігає свого друга не бути
схожим «на того пихатого і набитого дурною філософією схоластика».
Якщо в 1727 р. богословські класи Могилянки відвідувало 48 студентів
(для порівняння скажемо, що клас філософії відвідувало 97), то в 1737-1738
навчальному році їх було лише 12 (на філософії — 64). Лише 16 з тих 52, які
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закінчили богословський курс 1729 р., прийняли духовний сан (68). Водночас
значна кількість спудеїв, які мали бажання стати священиками, не хотіли
навчатися на богословському курсі. Доводилося вживати заходів щодо
стимулювання вибору спудеями богословської освіти, зокрема зобов'язувати
священиків під загрозою штрафу і навіть позбавлення парафії віддавати своїх
синів на богословське навчання в Академію, призначати на багаті парафії лише
тих випускників, які навчалися в богословському курсі.
На нашу думку, навчання в класах богослов'я спричинило істотні зміни у
ставленні Г.Сковороди до ортодоксії Православ'я. Критичне мислення породило
у нього опозицію щодо неї, неприйняття обрядової практики церкви. Сковорода
почав шукати привід, щоб залишити Академію, не прийняти шлях духовної
кар'єри. Як писав Гес де-Кальве, він «вдався до хитрощів і видавав себе
недоумкуватим, міняв голос, ставав заїкою». Лише після цього «обманутий
архієрей виключив його з бурси як некмітливого і, визнавши нездатним до
духовного знання, дозволив йому жити будь-де» (69).
Залишення навчання в Києво-Могилянській Академії, відмову від
запропонованих санів, від праці в духовних навчальних закладах, мандрівне
життя з Біблією в руках і водночас збереження глибокої «побожності без
марновірства» ми розглядаємо як поступовий відхід мислителя від Православ'я і
розвиток ним у собі «потенціала сектанта» (В.Ерн), «свого роду пієтичного
руссоїзму» (Г.Флоровський). Сковорода нагадував (і це слушно зауважив
Л.Жабко-Потапович) євангельського проповідника, який на основі чистого
Слова Божого і євангельським шляхом «вів людей до покаяння, прийняття
Правди Божої, омивання гріхів через кров Ісуса Христа і відродження у Святому
Дусі» (70).
Протестантськість релігійності мислителя засвідчує не лише його вільний
підхід до витлумачення сутності християнського віровчення, а й негативне
ставлення до так званого Святого передання, яке він називає «тінню«,
«смоківничим листком, що часто прикриває єхидну», а також до обрядів, які,
нехтуючи серцем і пізнанням, ведуть людину до Бога «зовнішніми ногами і
вустами», залишаючи відтак її «мертвою тінню і трупом».
Велику роль саме в такому перебігу життєвої долі Г.Сковороди відіграла
його поїздка 1750 р. за кордон і навчання (вірогідне) в університеті німецького
міста Галле. Тут він познайомився із вченням пієтизму – гілки протестантизму,
характерною рисою якого було протиставлення зовнішнього, догматичного
аспекту релігії суб'єктивному, емоційному, акцентування уваги на ролі
індивідуальних переживань особи. Гадаємо, що про ідеї пієтизму Сковорода
дізнався ще в Києво-Могилянській Академії від професора Симона Тодорського,
в якого навчався грецької мови. Сам Тодорський навчався в Магдебурзькій
академії в Галле 1729-1735 рр. і саме там познайомився з німецьким
просвітництвом, став його прихильником. Припустимо, що ще в Академії, як це
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відзначає Г.Флоровський, Сковорода «увійшов у всі ці стоїчні, платонічні і
пієтичні інтереси» (71).
Перебуваючи в Галле, Сковорода захопився лекціями професора
Х.Вольфа, який розглядав свою філософію як засіб досягнення «загального
блаженства людей», а її головне завдання вбачав у з'ясуванні першооснови
всього існуючого, яку віднаходив у Богові. Серед німецьких пієтистів, із вченням
яких міг познайомитися Г.Сковорода, був також фундатор Галльського
університету Філіпп Якуб Спепер. Шукаючий богослов сприйняв для себе із
пієтистського вчення шість головних правил християнського життя, а саме: 1)
Слово Боже треба проголошувати не лише в церкві. 2) Підвалини всезагального
священства притаманні не лише духовним церковним особам, а й всім віруючим.
3) Вірування і знання віри самі собою нічого не дають, праведне християнське
життя має бути практичним і приносити користь загальному добру. 4)
Невіруючих не можна поспішно розглядати як єретиків, їх треба навертати у віру
Живого Бога прикладом власного побожного життя і молитвою. 5) Духовне
виховання проповідників церкви має ґрунтуватися на знанні Слова Божого і
вшановуванні внутрішньої духовності. 6) Проповіді мають бути живими,
зорієнтованими на пізнання Бога і поглиблення духовного життя.
Демократизм, братерство, неортодоксальність – все це, власне, й становить
сутність того євангелізму, який сприйняв Сковорода у європейського
протестантизму. Від пієтиків він узяв також звичку щоденно читати Біблію і
мати її за супутницю життя, по кілька разів на добу молитися. В Україну молодий
мислитель повертається вже не тим православним, яким був до від'їзду або ж мав
би стати після навчання за кордоном. Привертало увагу те, що до церкви він
майже не ходив, частіше виступав проти священиків і монахів, пишноти й
розкоші обрядово-церковної практики. Хоча офіційно Сковорода не став
протестантом (за тих умов це було небезпечно), але в своїх богословських
розмірковуваннях, обрядодійствах він уже був позаправославним. Саме тому
мислитель не бачив сенсу у продовженні навчання в Києво-Могилянській
академії. Богословський курс він не закінчив. Певно тому деякі листи свої
філософ підписував словом «студент», підкреслюючи цим недовершеність себе
як православного богослова.
Церква розуміла, що в особі Сковороди вона б могла мати велику опору.
Йому пророчили високу духовну кар'єру. Проте він сам, не бажаючи збільшувати
«необтесане стовпотворіння«, добровільно від неї відмовився. Сковорода
повчав: світ ловить людей різними сітями – багатством, славою, знайомствами,
вигодами, втіхами. Але найнещасливішою серед них є сіть святенництва. Вигоди
духовної кар'єри поступово вбивають у людини її справжнє єство, роблять її
фарисеєм, рабом плоті. Так, чернецтво філософ розглядав як темне гніздо
спертих пристрастей, що через відсутність свого виходу «задавлять буття
смертю і жалістю». Він вважав, що треба бути не священиком в людях, а
«священиком Божим», який, розуміючи Божу всюдиприсутність, буде молитися
йому скрізь і поклонятися духом, а не обрядом.
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Сковорода повчав, що не треба відвідувати храми і молитися там біля ікон,
щоб тебе нібито краще почули, не треба руки підносити до неба. «Бог біля тебе,
з тобою, в тобі, – писав він. – Всередині нас – Священний Дух, який стежить за
нашими добрими і злими ділами й береже нас» (72). Тому молитви можна чинити
будь-де. Зміст їх, за Сковородою, має бути надто простим – подяка Богові за те,
що він потрібне зробив неважким, а важке зробив непотрібним.
Позаяк Бог перебуває в кожній людині й людина пізнає його через
самопізнання, то церква і служителі культу є зайвими посередниками. Зовнішнє
боговшанування та благочестя для Сковороди – це «безбожіє», а служіння Богові
і життя священиків – огидний світ, для якого плоть – понад усе.
Етапи своєї (як і кожної людини) еволюції мислитель окреслив сам. В
«Алфавіті», у розділі «Природженість до богослов'я», вустами Григорія, в якому
проглядається сам автор, йдеться про те, що людина до п'ятидесяти років життя
досягає душевної зрілості. Щоб здолати тугу й нудьгу від несродності, вона, за
Сковородою, повинна насамперед знайти своє покликання в житті(73).
Доп'ятидесятирічний період життя мислителя є часом зародження, становлення
і формування ним ідеї про сутність «внутрішньої людини» як відродження у
сродній праці. У цьому його вченні дістало своєрідне переосмислення біблійне
уявлення про «очищення від скверни» та про «другу людину».
Філософ вважав найбільшим щастям поєднання людини з Богом, повне
психічне злиття з ним. «Надія моя – Господь мій – всередині мене є; його
крилами я притіняюся»(74). У своїх пізнаннях Сковорода прагнув дійти містичної
свідомості, пізнання в собі «внутрішньої людини».
Одного разу, під час перебування в Китаєвій пустині під Києвом, він нібито
мав безпосереднє спілкування з Богом. «Перше відчуття, яке я охопив своїм
серцем, була якась розв'язаність, свобода, бадьорість, надія на сповнення.
Ввівши в цей стан духа всю волю і всі мої бажання, відчув я всередині себе
надзвичайний рух, який наповнював мене таємничою силою. Раптово якийсь
солодкий вплив наповнив душу мою, від якого все нутро моє загорілося вогнем,
і здавалося, що в жилах моїх полум'яна течія колом крутилась... Весь світ щез
переді мною; лиш почуття любові, благонадійності, спокою, вічності оживляло
моє існування ... Я проник у себе, відчув наче синове заповнення любові і відтак
присвятив себе на синівський послух духу Божому»(75).
На думку Г.Сковороди, лише через ось таке боговтілення людина здобуває
найвище щастя, воскресає її внутрішня сутність. Досягнувши такого психічного
стану, коли пізнаєш своє Я, ти зрозумієш покликання. Якщо до цього стану твоє
серце вшановувало Бога в ролі раба, то відтепер воно полюбило його як друга.
Більше того, ти відчуваєш себе не якоюсь нікчемою, а другом Бога, сином Бога,
самим Богом. «Бог – це ти сам», – зауважує мислитель в «Нарцисі». Після такого
переродження можна вже перейти до другого етапу життя – стану конкретизації
та реалізації себе.
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Подія в Китаєвому не була якимсь буденним епізодом в житті мислителя.
Саме після неї у Сковороди сформувалося безпосереднє відчуття того, що Дух
Божий веде його крізь життя, переконання, що найглибша мудрість – це
навчитися чути голос свого духу. Цей голос є тим самим Духом Святим. Ця подія
поставила Сковороду перед порогом духовного пробудження. Він зрозумів, що
обраний ним шлях морального покликання є правильним і що цим шляхом
закликає його йти сам Бог.
Відійшовши від суєти і пристрастей світу, залишившись у ньому лише з
самим собою, філософ відтак стає вільним. «Коли людина виходить із кола
сумнівів, самовільності, самолюбства свого, вважаючи все те пустою землею,
непрохідною й безводною, тоді чистий Дух Святий обіймає всі її відчуття й
відновлює царські істини, тобто запалює в ній здатності внутрішнього відчуття
вогнем своєї любові... У такому стані відчуття людина поглядає на дух
Вседержителя з радістю й поклонінням, і таким-то чином смиренне
самозречення людське може споглядати те, що є у вічності і в часі, бо все є біля
нього, все навколо нього, все в нього»(76). Усвідомивши свою злиденність, він
віддає себе волі творця, «щоб промисел Його розпоряджався ним як своїм
знаряддям, куди хоче і як хоче»(77). За таких умов усамітнений стає «священиком
Божим», який розуміє всюдисутнісь і всенаповнення Духу Божого і
поклоняється йому духом.
Сковорода не став ні академічним богословом, ні служителем культу, ні
монахом. Засуджуючи матеріальні спокуси життя, обстоюючи невибагливість,
вміння задовольнятися конче потрібним, він прагнув узгодити з цими
принципами свій життєвий шлях, втіливши в ньому свою місію «прозріння«. І
мислитель обирає єдино можливий за такого підходу до релігійного феномена
шлях благочестивого мудреця-проповідника – самоособистісного пошуку,
вслуховування у свою природу. Реформувавши християнство, Сковорода, як
«священик Божий«, шукає своїх послідовників та учнів. Його слова про
покликання «бути з голяками» ми б витлумачили не як бажання перебувати серед
матеріально обділених людей (таке життя він вважав благом), а як входження в
ролі вчителя в коло духовно бідних людей. І тут він намагався вподобитися
Ісусові Христу, якого в Новому Завіті часто називають саме так – учителем і який
також виголошував свої проповіді «поза храмовою огорожею», провадячи
аскетичний спосіб життя. Як Ісус Христос визнавав, що ніхто не благий, а таким
є лише Господь-Бог, так і Сковорода не вважав, що він наділений якоюсь
святістю. Як Ісус Христос визнавав що він поставлений бути вчителем у
язичників, так і Сковорода вбачав своє покликання у формуванні внутрішньої
віри у кожного, хто слухає його і спілкується з ним.
Благодать святого натхнення постійно жила в душі філософа. Народ
відчував це і по-своєму шанував його. Як відзначав Микола Костомаров, не було
в Україні такої хати, де б не висів портрет Сковороди, слава і популярність якого
за життя була навіть більшою, ніж популярність Шевченка. Жодний
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європейський філософ не міг і мріяти, щоб його слово так глибоко входило в
серце народу, як слово Сковороди. Засновник Харківського університету
В.Каразін, відзначаючи духовну значимість Г.Сковороди в життя українського
народу, говорив, що «ми під чубом та в українській свитині мали свого Піфагора,
Лейбніца, Оригена»(78).
Життєвий шлях нашого мислителя – це пошук Бога. Свої страждання при
цьому він порівнює зі стражданням оленя, який наївся змій і шукає від спраги
джерело води. Від таких пошуків людину позбавить лише Богопізнання.
Осягнення Бога, на відміну від всього іншого, що є тягарем для людини, робить
її життя благим і легким.
У розумінні Бога, витлумаченні Святої Трійці, в уявленнях про Христа
Сковорода відступив від ортодоксії. Він не поділяє християнських уявлень про
Бога як особу. Світ, природа, на його думку, існують завдяки Богові, який
входить в них у ролі закону. Дослідники часто називають такі погляди
пантеїзмом, хоча, власне, він у філософа не виявляється в чистому вигляді.
Включення Бога як закону у світ не тотожне повному злиттю їх. Бог, за
Сковородою, є і в природі і поза нею. Такі погляди скоріше є деїстичними, ніж
пантеїстичними.
По-своєму розумів філософ і Святу Трійцю. Трійця в одиниці і одиниця в
трійці бути не можуть, може бути лише одиниця. Нею й є саме один Бог. Свій
підхід Сковорода виявив і у витлумаченні постаті Христа. За ним, Бог і Христос
є одним і тим самим, бо Батько існує в Синові, а Син – у Батькові. Ісус Христос
є вилитою Богом «найвищою премудрістю», а не однією з іпостасей його
Сутності. Істинна людина і Христос – то одне ціле, так само як одним і тим
самим, уособлюючи в собі найвищі людські доброчесності, є Епікур і
Христос(79).
Як твердить Сковорода, буття людини також у Богові. Проте, читаючи
твори філософа, не знайдеш у них щось конкретне про переживання ним Бога. А
це тому, що, на його думку, не можна розповідати про невимовне, чим є
переживання. Але якщо Бог є дух, то й поклоніння йому, гадає мислитель, має
бути духовним. Тому релігійність філософа характеризує повне заперечення
обрядового компоненту християнства. Не в дотриманні «зовнішніх обрядів», а в
глибокій вірі він вбачає спасіння. Розглядаючи молитву як форму спілкування з
Богом, Сковорода сам віддавав їй багато часу, закликав до цього інших. Але
молитва у нього – це не якась фізична дія із словесним доповненням, а
богодумання, своєрідне мисленне занурення людини у свій мікрокосм, лише
завдяки чому нібито можна пізнати таємниці всього світу.
Ідеалом для Сковороди завжди був Ісус Христос. «Наслідування Христа»
він розглядав як символічну ходу за ним через страждання. Смерть Ісуса для
нього – це символ самоприниження, самовідречення. Лише через «зовнішню
смерть» людина може прийти до «очищення душі», дати вільний вихід уже
новій, обожненій або «внутрішній людині» на поверхню.
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Виходячи з того, що «щастя ні від небес, ні від землі не залежить», а
знаходиться «у серці і в душі твоїй», до того ж існує в серці поруч з Богом,
закликаючи пізнавати, що є «справжня людина», мислитель при цьому
наголошує на тому, що для цього насамперед треба пройти «крізь нікчемну
завісу плоті» й дійти «до світу добра й істини», бо ж Христос був «створений за
Богом у правді й преподобі істини» (80). «Слухай, християнине, з твоїм поганим
серцем! Чи довго тобі лежати на землі? Чи будеш ти коли-небудь людиною? –
запитує мислитель і відповідає: «Не перетворишся ти із земного на небесного
доти, поки не побачиш Христа, доти, поки не пізнаєш, що таке істинна людина…
Поки не признаєшся, що твоя плоть і кров є ніщо» (81).
Філософствування Г.Сковороди – це не кабінетна наукова творчість. Як
справедливо зазначав І.В.Іваньо, «відмовившись від чисто логічного розвитку
ідей, Сковорода обрав такий спосіб їх викладу, який давав йому змогу
максимально наблизити свої ідеї до індивідуального досвіду людей, розкрити
складність розуміння уявлень про сенс життя і щастя» (82). Вбивство власної волі
дає простір для вияву волі Божої. Остання, якщо людина з нею згодна, стає її
власною волею.
Досягнення щастя Сковорода розглядав як пізнання істини, яке є
усвідомленням наявності в собі такого начала, що є причиною всього сутнього.
Саме тому філософ і боготворить думку, вважаючи її основою життя, основою і
початком будь-якої діяльності людини. Таке розуміння думки, її суспільного
функціонування дає можливість осягнути базові підвалини всієї діяльності
мандрівного філософа, для якого слово було єдиним знаряддям самовиявлення,
бо ж воно було «спочатку» (Ів. 1:1).
Засобом осмислення реальних життєвих проблем для Сковороди завжди
поставала Біблія, з якою, як порадницею, він прожив усю другу половину свого
життя. Розрізняючи в ній видиме й невидиме, розумне й безглузде, пряме і
фігуральне, історичне й алегоричне, зовнішнє і внутрішнє, філософ шукає в цій
«Книзі книг» раціональний зміст, виділяючи біблійний текст в особливий «світ
символів». Саме символічне розуміння змісту Біблії дало можливість Сковороді
не лише узгодити її із своїм світобаченням, а й розглядати її як основу для
пізнання самого себе і свого місця у світі.
Біблійний матеріал Сковорода широко використовує у своїх філософських
роздумах. Хоч підхід до Біблії як до символічного, «богоподібного світу» був
певним відходом від християнської ортодоксії, проте саме він дав можливість
Сковороді по-філософському прочитати цю книгу, втілити її основні моральні
принципи в своє філософсько-етичне вчення. Біблію читати і брехню рахувати,
зауважував філософ, є одним і тим самим. Але той, хто не вміє її читати, знайде
тут брехню, «бабські історії та байки», а той, хто вміє, пізнає її особливу мову,
віднайде під цією «брехнею» істину, під видимістю – приховану сутність,
відповідь на питання про щастя. «Біблія, – пише Сковорода у «Потопі зміїному»,
– є символічний світ, тому що у ній зібрані небесних, земних і глибинних
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створінь фігури, щоб вони були монументами, які ведуть нашу думку у поняття
вічної природи, прихованої у тлінній так, як малюнок у фарбах своїх» (83).
«Знаю людину» – ці слова апостола Павла Сковорода використав у своєму
тлумаченні Біблії. Власне, він один із перших на українському ґрунті змінив
онтологічний підхід до Біблії на гуманістичний, розглядав її не як картину світу,
а як картину людини. Філософ вважав, що в Біблії взагалі не стверджується
нічого, що б не стосувалося людини. Саме з цієї книги філософ переніс у своє
життя ті принципи моралі, які роблять найнещаснішу людину щасливою.
Омріяного щастя – «округленості» – Сковорода досягає від зайняття
«сродною працею», якою для нього є філософська творчість. Філософствування
вимагало від мислителя відволікання від світу, уникнення якихось інших справ.
Тому в самотності, у відлюдді він почував себе другом усіх людей, діставав
велике вдоволення від простого споглядання навколишнього світу, що приховує
в собі невидимі істини, був задоволений від смутку. Дисгармонійні обставини
навколишності не порушували гармонію внутрішнього світу мислителя.
Своє особисте життя Сковорода розглядав не як якесь просте існування, а
як життя Мудреця, що постійно перебуває у зв'язках з Богом, у спілкуванні з ним.
Саме тому мікрокосм мислителя не можна зрозуміти за допомогою якихось
готових філософських схем. Ключ до нього – сама Біблія.
Параметр оцінок світоглядних орієнтацій Сковороди в літературі про
нього надто широкий – від богослова до атеїста, від релігійного проповідника до
войовничого антирелігійника. Виражаючи невдоволення ортодоксальністю
християнства, догматизмом і авторитаризмом релігії, Сковорода був релігійним
вільнодумцем. Проте критичний підхід до релігії не виводив філософа за сферу
цього духовного феномена. Заперечуючи християнську догматику через
відсутність у ній раціоналістичного сенсу, цілком відкидаючи обрядовий бік
релігії, Сковорода намагався здійснити раціоналістичне з'ясування основних
положень релігії, дати їм суто духовне або морально-етичне витлумачення.
Будь-яка з існуючих релігій складається з трьох елементів: психологічного
стану віри як певної сукупності переживань, що пов'язують людину з Богом;
сукупності богословських концептів, релігійної догматики; зовнішнього
вираження віри системою культової обрядовості. Тому вільнодумство – це не
лише заперечення або довільне витлумачення релігійної догматики й культу, а й,
що дуже важливо, внесення таких змін у психологічний стан віри, за яких
послаблюється прихильність людини до Бога. Філософські розмірковування
Сковороди над релігією, будучи спрямованими на пошук у ній розумного сенсу,
привели не до послаблення його віри в надприродне, а навпаки – надали їй
глибинного характеру. Сковорода не розчиняє Бога в природі, як це роблять
пантеїсти, а оголошує його її глибинною сутністю. Позаяк реальним шляхом
пізнання дійсності є самопізнання людини, то останнє є, згідно з ученням
філософа, і пізнанням Бога. Присвятивши себе безпосередньому внутрішньому
єднанню з Богом, зосередивши свої думки виключно на суто духовному
богопізнанні, Сковорода тим самим зробив непотрібними для себе зовнішні
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форми боговшанування, відкинув із свого життя дотримання релігійних обрядів.
Заперечивши християнський культ, мислитель, одначе, нічого не дав натомість,
що б зовнішньо виражало його якусь особливу релігійність.
У ставленні до християнського віровчення Сковороду характеризує певний
скептицизм, що ґрунтується на його раціоналізмі. Але назвати цей скептицизм
антирелігійним не можна, адже, виходячи з права розуму на критичний розгляд
самої релігії, мислитель не піддавав сумніву істинність останньої, визначальні
ідеї релігійного віровчення, насамперед їх витлумачення богословами чи
характер подання в релігійній літературі. Такий скептицизм, який не виходить
на заперечення релігії, швидше є релігійним, а не антирелігійним.
Скептицизм Сковороди тематично необмежений. Він стосується не
окремих моментів християнського віровчення, християнської обрядової
практики, а й принципів богословського з'ясування основних догматів. Духовне
розуміння релігії, до якого приходить мислитель, критично розглядаючи
віроповчальну систему, приводить його до заперечення обрядової практики як
посередньої ланки у відношенні Людини і Бога, до визнання необхідності
обмеження її лише молитвою як формою боговшанування. Отже, в своєму
ставленні до релігії Сковорода стоїть на позиціях філософського скептицизму,
який має під собою суб'єктивно-ідеалістичну основу.
Безперечно, філософський скептицизм мислителя сприяв розмиванню
традиційної християнської ідеї Бога, підривав довіру до християнського
віровчення, а тому його не сприйняли богослови, церковні ієрархи. Це стало
підставою для заборони викладацької діяльності Сковороди, для його
переслідування і цькування.
Релігійний
скептицизм
Сковороди
тісно
переплітався
з
антиклерикалізмом. Це той самий скептицизм, але спрямований на практику
церковного життя. Не вважаючи священство чи монашество «статтю
шкідливою», він водночас викривав тих служителів культу, які не «від
сродності» своєї взяли на себе цей сан, а тому і схильні до гріховних справ.
Основні напрями сковородинівського антиклерикалізму – засудження таких вад
способу життя свяшеннослужитслів і монахів, як зажерливість, користолюбство,
блуд, неосвіченість, брехливість, тупість. Сковорода висміював релігійну
обрядовість, засуджував зв'язки попівства з політичними інституціями.
Філософія життя Сковороди виключала особистість із суспільності,
абстрагувала її від зовнішнього, заглиблювала в світ духовного, де, власне,
зникає те, що різнить етноси, конфесії. Тому мислитель позаконфесійний. Будьякі спроби прилучити його чи то до православних (на підставі того, що батьки
його були православними, а він сам, здобувши освіту в православних навчальних
установах, потім працював тут і постійно спілкувався з православним кліром),
чи то до євангелістів (бо він у своїй філософії, звертаючись до людини, виступає
проти релігійного світогляду, що ґрунтується на мертвій схоластиці, гостро
критикує офіційні догматично-обрядові релігії, в яких зовнішнє переважає
духовність), чи то до рідновірства (адже мислитель часто висловлює свої
негативні судження щодо змісту віровчення християнства і його обрядової
практики) є безпідставними. Сковорода – позаконфесійний, вірніше, байдужий
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щодо конфесійної виявленості віри в Бога. Оскільки Бог є дух, то, з погляду
мислителя, йому треба поклонятися духовно. Філософ був глибоко релігійною
людиною. І в думці, що Сковорода більше богослов, ніж філософ, є сенс.
Підставою для такого висновку є не те, що він навчався у богословському класі
в Києво-Могилянській академії, а насамперед зміст його творів-діалогів, в яких
дістали подальший розвиток різні проблеми богословської науки. Зокрема,
Сковорода є вправним екзегетиком. Свої твори чи листи він часто підписував:
«Любитель св. Біблії».
Все життя Сковороди – це величезний експеримент релігійного життя.
Логічним підґрунтям останнього було його вчення, в якому органічно поєднане
філософське і богословське бачення світу. «Створивши своїм розумом собі
світогляд, – справедливо відзначав Д. Багалій, – Сковорода остаточно змінив
його у собі чуттям, з нього створив власну релігію (не догматичну, а
філософську), якій віддався цілком і яку вважав за єдину мету свого життя» (84).
Релігійність особистості виявляється на двох рівнях – буденному і
богословсько-теоретичному, зв'язок між якими не є однолінійним. У формуванні
останнього величезну роль відіграють релігійна освіта і самоосвіта. А релігійне
світобачення Сковороди, окрім того, значною мірою живилося народною вірою.
Зазначимо, що із запровадженням християнства в свідомості краян утвердилися
невизначене розуміння Бога, певна його пантеїзація. Це мало своєрідний вияв у
розумінні філософом Бога як закону. Віддаючи шану священству, наш народ
водночас мав й антиклерикальні настрої, які передалися і Сковороді.
Окрасою народного побуту, засобом спілкування, чинником етнічної
належності для українця завжди були обрядові форми. Розглядаючи саму
обрядову дію як святиню, не вникаючи глибоко в її релігійний підтекст, народ
тим самим формував у собі, що засвідчує його усна творчість, певну байдужість,
навіть зневагу до змісту тих християнських сюжетів, які проповідувалися під час
виконання таїнств, проведення свят. Саме у цьому бачимо причину того, чому
Сковорода не вважав потрібними зовнішні форми боговшанування, чому не
вдався до створення якоїсь обрамленої культової системи.
Наявна спроба прив’язати Г.С. Сковороду до масонства, віднайти в його
творчості якусь співзвучність з цим вченням. Зокрема до цього активно вдавався
М.Грушевський. Але ще біограф мислителя М.Ковалинський неоднозначно
відзначав неприхильне ставлення мислителя до масонства. «Творчість Г.
Сковороди мала цілком відмінний від масонства характер, бо вона становила
собою соціально активний український зміст, пов’язаний з ідеєю національно
духовного визволення, – слушно зауважує Назар Горбач у своїй книзі. – Саме
цього ідейного фактору сковородинства під впливом М.Ковалинського не
помітив не тільки М.Грушевський, але й інші дослідники творчої спадщини
Сковороди, зокрема Д.Чижевський» (85). Не погоджується з віднесенням
мислителя до масонства, матеріалізму, пантеїзму, персоналізму, містицизму та
чогось іншого й діаспорний український греко-католицький філософ Володимир
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Олексюк, бо ж Сковорода, на його думку, «був виключно християнським
філософом і… вся його філософія була християнською» (86).
Проте повністю з оцінками Сковороди В.Олексюком також не можна
погодитися. Хоча релігійність Сковороди міцно пов'язана з християнством,
проте вона не є цілком християнською. Згадаймо, що його звинувачували у
маніхействі, захопленні філософською думкою грецької античності. Проте,
творячи з себе громадянина Всесвіту, Сковорода так і не надав своєму вченню
вселенського характеру, хоч богослов'я його і відзначається надзвичайною
універсальністю, органічним зв'язком з філософією. А це тому, що основи
світобачення мислителя формувалися не як відображення масштабних
об'єктивних суспільних процесів, а як суб'єктивний принцип духовного життя
усамітненого індивіда. Сковорода недостатньо соціальний. На власній релігії, як
зауважував Д.Багалій. він «зосередив всі свої душевні сили – уяву, думку, чуття
та волю» (87).
Присвятивши себе внутрішньому, безпосередньому єднанню з Богом,
сконцентрувавши свої думки виключно на духовному богопізнанні, філософ цим
самим запрограмував свою політичну і національну безбарвність. Тому можна
погодитися з тими дослідниками, які вважають, що Г.Сковорода уособив
український дух, що він є дитя свого народу, скристалізоване втілення
особливостей українців. Саме Г.Сковорода в своєму житті і творчості відобразив
такі риси українства, як прив'язаність у своїй покорі до життєвих нестатків та
ролі злиденного в театрі життя, відсутність претензій на якусь значущість у світі,
відданість більше внутрішнім переживанням, ніж зовнішній діяльності. Ця
особливість українства, яка робила наш народ релігійним, також позначилась на
світобаченні Г.Сковороди.
Автор даної розвідки не ставив за мету розглянути в цьому коротенькому
параграфі книги у всій повноті, багатоманітті аспектів і проблем філософську
систему Григорія Сковороди, її релігієзнавчі аспекти. Дослідженню її
поетапного формування з лаконічним аналізом кожної з праць мислителя
присвятив свою названу вище працю Назар Горбач. Автору ж пропонованої
статті хотілося лише засвідчити нетрадиційну (точніше – неканонічну)
православність мислителя, його протестність спробам перетворити віруючого
християнина в бездумну й безвольну істоту.
3.3

РЕЛІГІЙНЕ МИСЛИТЕЛЬСТВО МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Микола Васильович Гоголь (1809-1852) - великий письменник, релігійний
мислитель, українець. Народився він в сім’ї поміщика в Полтавській губернії. У
1820-1828 роках навчався у Ніжинській гімназії вищих наук, а потім – працював
у Санкт-Петербургзі писарем у Департаменті наділів. З 1830 року вже
з’являються його перші публікації,зокрема в часолписі «Отечественные
записки». Уже тоді з’являються його перші повісті із «Вечеров на хуторе близ
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Диканьки». Ранні твори Гоголя були дещо антиклерикальні, фольклорнодемонічні, зорієнтовані на подання, за його словами, «чорта дураком». При
цьому він враховував не стільки західно-романтичну, скільки українослов’янську фольклорну традицію. Переживши стан духовної кризи після
прем’єри «Ревизора» в 1836 році, Микола Гоголи виїздить за кордон. Тут він в
сорокових роках ХІХ ст. пише свої «Мернтві душі». На перший план в його
творчості виступає резонерсько-дидактична тенденція. В самосвідомості
письменника-мислителя з’являються месіанські настрої: свої «Мертві душі» він
сприймає як Божий промисел й очікує,що після написання всіх трьох томів твору
і реалізації його задуму відбудеться зміна долі Росії.
В 1845 році в Гоголя з’являється задум поселитися в монастирі. Саме в цей
рік з’явдяються його «Размышления о Божественной литургии», а в 1847 році
публіцистичний збірник «Выбранные места из переписки с друзьями». В
останній публікації Гоголь називає Православну Церкву «примирителем всего
внутри … земли нашей», а відтак наголошує на тому, що всі суспільні реформи,
просвіта народу та ін. мають здійснюватися через церкву і з її благословення. З
1848 року він здійснює паломництво до Єрусалиму, Оптиної пустині.
В останні роки життя Гоголь переживає напружені релігійно-моральні
пошуки, творчу кризу при написанні решти томів «Мертвих душ», несприйняття
в російському суспільстві його «Выбранных мест…» і при цьому значне
погіршення здоров’я. Протоієрей Матвій Константиновський, проповідник і
аскет, з яким із середини сорокових років здружився Гоголь і який мав на нього
величезний вплив, радить письменнику припинити творчість.
Весь свій талант Микола Гоголь поставив на службу російській культурі,
Московському Православ'ю, ставши відтак, за Шлемкевичем, уособленням
«гоголівської людини«, яка чуже приймає за своє, не вбачаючи в цьому якоїсь
шкоди своєму народу. Хоч Гоголь і писав свої твори російською мовою, але в
кожному з них відчувається Україна, її мова, звичаї рідного йому народу.
Відомий мовознавець Олександр Потебня на простому прикладі довів це. Гоголь
пише: «На завалинке сидело два русских мужика». Який російський письменник
у цьому випадку напише «русских»?- питає О.Потебня. Вони для росіянина
«просто мужики». Гоголь же їх побачив нібито збоку, побачив їх не як
українських, а саме як «русских», для нього, як українця, чужих. Це все одно як
два євреї (автор слів і композитор) написали відому для людей мого покоління
пісню «Русское поле». Для них воно також не їхнє, а чиєсь, чуже, русское, бо ж
не єврейське.
Особливим є світобачення Гоголя. Згідно його поглядів, Бог, як внутріння
причина світу, є джерелом руху. Скрізь він несе з собою гармонію і закон. Гоголь
вважає, що полюбити Бога людина може лише через свою любов до інших. А
тому в нього відсутнє протиставлення церкви небесної і земної. Вище
християнське начало в Гоголя не далеко відстоїть від земного. На його думку,
Церква наша має святитися у нас, а не в словах наших, а ми повинні бути
церквою нашою і нами має бути проголошена її правда.
Тут відчувається відхід мислителя від ортодоксальності православ'я,
симпатії його до протестантизму. Гоголь стає на шлях секуляризації релігії, але
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це у нього виражається не в ухиленнях «від прямого життя в Христі», а в
перетворенні принципів християнства в живу справу його послідовників.
Як віруючий-християнин, Гоголь віддає данину своєї шани чернецтву,
проте водночас з'ясовує ситуацію «віддалення від Бога» з моральної точки зору.
Він закликає одягнути «розумову ризу чернецтва» і «всього себе умертвивши для
себе, а не для вітчизни» й жити в такий спосіб. Монашество для Гоголя -- символ
безспірної відданості людини справі. Християнське віддалення від світу з метою
спасіння своєї душі обертається у мислителя скоріше як повернення і занурення
у світ. Гоголь вважав, що Ісус вимагає від людини молитви справ, а не молитви
слів. Для нього добрий вчинок власне і є благочестивою справою молитви.
Центром уваги для Гоголя релігія стала не зразу. В його духовній еволюції
виділяють естетичний, етичний і релігійний періоди. Поступово «стояння перед
Богом» переросло в Гоголя у потребу. Релігійну реформу життя мислитель
починає з себе, хоч і має на оці в перспективі «спільні справи». Про релігійний
період його життя можна говорити лише з сорокових років.
«Вибрані місця з переписки з друзями» (1847) засвідчують наявність в
Гоголя лише десь за п’ять років до смерті вже цілісної системи релігійного
світогляду.
=======================================
Не стану тут із двох статей, написаних мною про Гоголя, робити одну.
Вони взаємодоповнювальні. То ж друкую їх в механічному поєднанн.
Відтак М. В. Гоголь постав релігійним мислителем, який свій талант
поставив на службу російській культурі, Російському Православ'ю, Російському
царизму, ставши в такий спосіб, за М. Шлемкевичем, уособленням «гоголівської
людини», яка чуже приймає за своє, не вбачаючи в цьому якоїсь шкоди своєму
народу. Як оцінює Гоголя М. Попович, в психологічному його стані сполучались
риси яскраво демонстративного типу – артистизм, потреба знаходитися в центрі
уваги, схильність до розіграшів та містифікацій, удавана таємничість, - з
неспокоєм, самозаглибленістю і самоаналізом інтроверта. У своїх «Вечорах на
хуторі біля Деканьки» виявилося глибоке проникнення Гоголя в образність
української міфології. Його ранні твори, де він прагне «чорта виставити
дураком», можна характеризувати як фольклорно-демонічні.
За Гоголем, Бог, як внутрішня причина світу, є джерелом руху. Скрізь він
несе з собою гармонію і закон. Гоголь вважає, що полюбити Бога людина може
лише через свою любов до інших, а тому в нього відсутнє протиставлення церкви
небесної і земної. Вище християнське начало в Гоголя не далеко відстоїть від
земного. На його думку, Церква наша має святитися у нас, а не в словах наших,
а ми повинні бути церквою нашою і нами має бути проголошена її правда. Тут
відчувається відхід мислителя від ортодоксальності православ'я, симпатії його
до протестантизму. Гоголь стає на шлях секуляризації релігії, але це у нього
виражається не в ухиленнях «від прямого життя в Христі», а в перетворенні
принципів християнства в живу справу його послідовників. У Гоголя звучить
припущення, що Христос не був Богом, а людиною, але такою, яка своєю
любов’ю до всіх «просто так» є рівною Богу.
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Як віруючий-християнин, Гоголь віддає данину своєї шани чернецтву,
проте водночас з'ясовує ситуацію «віддалення від Бога» з моральної точки зору.
Він закликає одягнути «розумову ризу чернецтва» і «всього себе умертвивши для
себе, а не для вітчизни», жити в такий спосіб. Монашество для Гоголя -- символ
безспірної відданості людини справі. Християнське віддалення від світу з метою
спасіння своєї душі обертається у мислителя скоріше як повернення і занурення
у світ. Гоголь вважав, що Ісус вимагає від людини молитви справ, а не молитви
слів. Для нього добрий вчинок власне і є благочестивою справою молитви.
Центром уваги для Гоголя релігія стала не відзразу. В його духовній
еволюції виділяють естетичний, етичний та релігійний періоди. Вже в «Мертвих
душах» відчувається, що у самовідчуттях письменника з’явилися месіанські
настрої. В написанні ним цього твору Гоголь вбачав якийсь Божий промисел і
очікував зміни долі Росії лише після написання ним всіх трьох томів поеми.
Поступово «стояння перед Богом» переросло у Гоголя у потребу. В 1845 році він
робить спробу відійти в монастир. В цей час він пише (праця залишилася
незавершеною) «Роздуми про Божественну літургію». Після знайомства в другій
половині 1840-х років з протоієреєм М. Константинівським Гоголь вдарився у
написання «Вибраних місць із переписки з друзями», де всіляко підносить роль
православної Церкви в житті Росії. Вона – «примирювач всього всередині нашої
землі». Без неї не можна просвітити народ, без її благословення не можуть
здійснюватися ніякі суспільні реформи. Релігійну реформу життя мислитель
починає з себе, хоч і має на оці в перспективі «спільні справи». Про релігійний
період життя письменника-мислителя можна говорити лише з сорокових років
його віку. «Вибрані місця з переписки з друзями» (1847) засвідчують наявність
у Гоголя на цей час вже цілісної системи релігійного світогляду. Значну роль в
орієнтації Гоголя на релігійно-моральні пошуки і богословські роздуми відіграли
також його паломництво у 1848 році до Єрусалиму і триразові відвідини в 18501851 роках Оптиної Пустині.
До сказаного вище про Миколу Гоголя додам ще бачення його постаті
Арсеном Річинським. Річинський відзначає, що світогляд Гоголя має багато
спільних ідей із Сковородою. «Він також шукає ключі до пізнання Бога і світу у
людському серці й на перше місце висуває не інтелект і не волю, а чуття, емоцію,
- пише видатний етнолог релігії. – Саме тому він повторює вимогу – добирати
працю відповідно до природного нахилу і здібностей» (Річинський Арсен.
Проблеми української релігійної свідомості. –К., 2000. – С.241). Подібно
Сковороді, Гоголь відчував красу світу й радість життя. Все це наповнювало його
почуттям такої вдячності , що він навіть перед смертю хотів співати «Гімн Красі
Небесній».
Незважаючи на те, що зрілі роки свого життя Гоголь провів поза Україною,
в його творчості все ж «можна відзнайти всі основні мотиви українського
світогляду: перевагу внутрішньої млоралі (треба не тільки чинити добро, але й
бажати так чинити), визнання абсолютної вартості одиниці («кожному із нас
треба нагадати, що стан його святитй»), вимогу праці над собою й
визнанняціннгості людської праці взагалі («суспільство поліпшає тільки тоді,
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коли кожна окрема людингап візьметься сама за сенбе і буде жити як
християнин, працюючи для Бога тим знаряддям, яке їй данор»), вимоги чину
(«людина виправляється і удосконалюється тільки при ділі»), розуміння і
терпимість до чужих поглядів та до інших народів («ти забув про властивості
характеру кожного народу і гадаєш, що ті самі події можуть однаково діяти на
кожний народ… Нарешті український оптимізм («радість у праці: все життя моє
тепер – один гімн подяки»)».
На відміну від Дм.Достоєвського, який ввійшов в культуру Російської
імперії після Миколи Гоголя, останній є типовим зразком двоїння культур,
боротьби двох національних душ. «Всі його біографи і критики підкреслюють
дисгармонічність його життя і суперечності в його творчості», - зазначає Арсен
Річинський. На цьому раніше зауважив В. Переверзєв, коли писав: «У творчій
фантазії Гоголя ніби повстають дві течії, дві різні стихії, збуджуючи дві різні
категорії почувань, настроїв та образів. Вони стоять одна проти одної і в
творчості Гогля набувають характеру антитези». Ця двоїстість душі письменника
наявна навіть в мові «Вечорів на хуторі…» – то кострубатій і штучній, то
мелодійній і дзвінкій. Цю свою подвоєність, дводушність відчував і сам Гоголь.
«Скажу вам, що я сам не знаю, яка в мене душа – хохляцька чи російська. Знаю
тільки, що аж ніяк не дав би переваги малоросіянинові перед русским, ані
русскому перед малоросіянином. Обидві природи щедро обдаровані від Бога і, як
навмисне, кожна з них окремо має в собі те, чого не має інша». Так, за Гоголем,
російська пісня виявляє відірваність москалів від життя, натомість українська
народна творчість нерозривно пов’язанга з живою дійсністю та її красою.
До елементів російського світогляду, на думку А.Річинського, входить
«московська жага страждань» і «східне смирення» («О как нужны нам недуги»),
поєднання протилежностей – багатство краю й злидні серед населення,
моральний занепад і темнота, «гнусная рассейская действительность», гармонія
природи і безладдя у людськім суспільствіє
Відзначаючи особливості російськості, М. Гоголь наголошує, що
російський поміщик не в стані наважитися в тому, чи вільно продавати мертві
душі, а чи ж ні. І далі: «Росіяни легковажать життям, культурно-історичним
поступом і навіть моральним вдосконаленням. Проте вони поруч з цим ще якось
можуть узгодити із цим свій життєвий практицизм і свій національний егоїзм,
навіть політичне хитрунство, перейняте ними від азіатів. Адже саме Росія
зберігає «правду» серед «недовірків» і має донести нерушимою ту правду
(цареславну чи комуністичну, аби свою), аж доки не прийде знову Богочоловік
або й Чоловікобог. Саме він нібито перетворить «соборноединый русский народ»
у справжнє «Богочеловечество» чи комуністичне «муравлисько». Вона вірить в
це і чекає того чуда. Тому апокаліпсичність є найбільш характерною рисою
російського релігійного духу і російської релігійної ідеї. Ця ідея є «ідеєю кінця
історії, а не серединою історичного шляху».
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3.4 ТАРАС ШЕВЧЕНКО – ПРО МІСЦЕ І РОЛЬ РЕЛІГІЇ
В ЖИТТІ УКРАЇНСТВА
Бог і Україна... Якщо скажемо, що для Тараса Шевченка (1814 — 1861)
вони виступають як рівнозначні святині, то в цьому великої похибки не буде. Не
буде також великим гріхом, якщо ми зауважимо, що для історичної долі України
Бог і Шевченко — сили одномірні.
Кожний народ на тому чи іншому етапі свого історичного розвитку
народжує такого велетня своєї духовності, який, уособлюючи національну
гідність, виконує в його житті роль Пророка. Таким для українців є Тарас
Шевченко. Назвавши його «національним Пророком», П.Куліш цим визначив
його значущість для українців.
Шевченко – син свого народу. Він втілив у своєму свтобаченні і
світоставленні всю своєрідність його духовності. “Час Шевченкового життя, пише митрополит Іларіон (Огієнко), - був такий, що велика побожність
українського народу ще не розбилася, - вона виразно була видна в усьому житті.
Люди були богомільні, побожні, добре знали про церкву та Господа. Люди жили
міцно з Богом і в серці, і в устах. Бог був у всьому житті ароду! Шевченко повно
пішов за своїм народом і його світогляд широко релігійний” ( Огієнко Іван
(митрополит Іларіон). Тарас Шевченко. – К., 2002. – С. 173).
Тарас Шевченко є одним із типових виразників релігійного духу
українства. Шевченківська людина, на думку М.Шлемкевича, йде попереду
свого часу. Її моральний ідеал – це вільний дух, що самовизначається. На
прапорах такої людини виписане гасло: “Борітеся – поборите!” Її боротьба за
національну свободу виливається в боротьбу проти тих сил, які поневолюють
українство, ставлять його на коліна. Такою силою для шевченківської людини
постає і та чужоземна Церква, яка проголошенням якоїсь своєї
загальнолюдськості служить для колонізаторів засобом духовного приспання.
Шевченко — це Одкровення Бога Україні. Як із Його Слова «постало все,
і ніщо, що постало, не постало без Нього», бо ж «у Ньому було життя, і життя
було світло людей» (Ів. 1: 3 — 4), так і з Шевченкового Слова і завдяки йому
воскресла Україна з тієї руїни, в яку її загнала імперська, шовіністична політика
Московії. Це Слово було святим охоронцем українства. І, певно, воно мало
надприродну силу, бо ж, незважаючи на всі потуги заглушити його, вселити в
українців національну німоту, виконувало роль Пророка й Спасителя. Поет з
упевненістю писав:
Воскресну нині! Ради їх,
Людей закованих моїх, Убогих, нищих ... Возвеличу,
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
поставлю СЛОВО! ( Шевченко Тарас. Повн. зібр. творів. В 6-ти томах. –
К., 1963- 1964.- Том 2. – С. 321.Далі посилання на том і сторінки цього видання).
Т.Г. Шевченко народився у 1814 р. у селі Моринці, що сьогодні
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територіально на Черкащині. Після «школи дяка» служив козачком у поміщика
Енгельгарта, завдяки чому опинився в Петербурзі, де мав навчання в Академії
мистецтв. Був одним із засновників Кирило-Мефодіївського братства, політичну
програму якого – створення міжнародної слов’янської федерації на
республікансько-демократичній основі – поділяв опісля у своїй творчості.
Участь в Братстві послужила підставою десятилітнього ув’язнення
«національного Пророка» у відлюдному Кос-Аралі, звідки повернувся до
Петербургу із підірваним здоров’ям, що спричинило зрештою смерть митця в 47
років його життя.
Світогляд Шевченка формувався під впливом християнської
провіденціалістської сотеріології та історіософії українського («Історія Русів»)
та польського (А. Міцкевич) романтизму з притаманною останній концепцією
духовного месіанства поневоленого народу, покликаного зрештою вивести
людство в есхатологічний план буття.
Саме завдяки Шевченковому Слову воскресла Україна з тієї руїни, в яку її
загнала імперська, шовіністична політика Московії. Це Слово було святим
охоронцем-спасителем українства. Поет з упевненістю писав: «Воскресну нині!
Ради їх, // Людей закованих моїх, // Убогих, нищих ... // Возвеличу,// Малих отих
рабів німих!// Я на сторожі коло їх // поставлю СЛОВО!» (88).
Оцінка світоглядних орієнтацій Шевченка донедавна була надто
суперечливою. При цьому часто не враховувалася художня форма освоєння світу
Шевченком, неоднозначність його поглядів протягом недовгого життя. Між тим
Шевченко вважав себе «бездоганним християнином», розглядав релігію як
«святу велику справу» для людини. Вживаючи слово «Бог» у різних
метафорічних значеннях, поет в той же час визнавав реальне існування Бога як
надприродної творящої сили. Проте невдоволення поета тим, що всемогутній Бог
не виконує своє милосердне призначення щодо простої людини, яка живе в
постійному горі, і щодо України, яка конає в ярмі Московської неволі, вивело
Шевченка на позиції антитеїзму і вільнодумчого скептицизму, відмови від
теоцентризму і утвердження в антропоцентризмі. Поет прагне перебрати на себе
роль посередника між народом і Богом, говорити із своїм рідним народом від
імені Бога, розкриваючи йому у своїх творах зміст Божого Слова. Своє
покликання Шевченко вбачає у пробудженні людей від того сну, який Бог навів
на них, скувавши їх «вільний розум». Людина в поглядах Шевченка стоїть в
центрі всього світу. Її інтереси для нього -- понад усе. Вільнодумство поета
насичене антиклерикальними і своєрідними деїстичними ідеями. В його творах
знаходимо різку критику політики Ватикану щодо України, оспівування
реформаційних рухів, викриття прислужницької позиції церкви щодо царя,
панівних соціальних верств.
Дух Правди — ось що пронизує всю художню і поетичну творчість поета.
Джерелом наснаги й сили духу понадчасового національного провідника
українства була насамперед поєднана з любов'ю до свого народу його глибока
88
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сторінки цього видання).
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релігійна віра. Можна погодитися з В.Слюзарем, який зазначає, що «його віра
йшла в парі із рівнем його свободи і свободою його народу. Всі герої у творах
Шевченка були борцями за правду і волю своєї нації — і віруючими
християнами... Віра без діла є мертва. Тільки чинна віра, діяльна, була для
Шевченка справжньою вірою. І Шевченко служив до кінця свого життя і вмер на
службі нації й Богові!» (Слюзар В. Тарас Шевченко переміг з вірою \\ Голос
України.- 1999.- 22 травня).
Дух Правди не давав поетові змоги спокійно спостерігати неправду
людську, убогість України. Поєднуючи Бога з Правдою і розглядаючи її як
Правду Святу, Правду Божу, Шевченко шукає пояснення тому, чому Духу
Христового немає в Україні, чому «на сім світі« кати панують. Творчість
Шевченка — це його постійний діалог з Богом, який почався ще з дитинства,
коли
Уже прокликали до паю,
А я собі у бур'яні
Молюся Богу... І не знаю,
ого маленькому мені
Тоді так приязно молилось ...
(Том 2. – С. 32) .
У своїй останній березневій поезії 1861 року перед «далекою дорогою»
Тарас також пише: «Нескверними устами помолимось Богу».
Але молитви Шевченка не егоїстичні, а україноцентричні. Україна є їх
домінантною темою. Вірою в щасливе майбуття свого народу і в прийдешнє
заступництво за нього Бога пронизані поетичні твори Пророка. І заповітом
кожному українцеві лунають його слова:
Любітеся, брати мої,
Україну любіте
1 за неї, безталанну,
Господа моліте (Том 2. - С.7).
Поет шукає Божого благословення на всі дії, пов'язані з боротьбою України
за її свободу і незалежність. Так, у «Гайдамаках», закликаючи «Молітесь, братіє,
молітесь!», він проголошує:
Кругом святого Чигрина
Сторожа стане з того світу,
Не дасть святого розпинать.
А ви Україну ховайте:
Не дайте матері, не дайте
В руках у ката пропадать!
Українська тема у виконанні Шевченка виходить за межі його рідного
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етносу. Іменем Бога він благословляє на боротьбу й кавказькі поневолені народи.
А це благословення водночас звучить і як заклик до українців: «Борітеся —
поборете, вам Бог помагає! За вас Правда...»
Тривалий час в Україні, а подеколи і за її межами у наукових розвідках про
Шевченка обстоювалася думка про його атеїзм. Духовний образ поета як
«бездоганного християнина», для якого життєві труднощі були своєрідним
«посланим іспитом», категорично відкидали. Певну роль у цих хибних
твердженнях відіграло те, що релігійність свою Шевченко висловлював не в
якихось умоглядних категоріях філософії, а на рівні конкретно-індивідуального
синтезу почувань та вражень особистого життя.
Палітра світоглядних орієнтацій Шевченка не дає підстав для однозначних
оцінок. Розглядаючи їх, його антиклерикалізм ототожнювали з атеїзмом, тим
часом як обов'язкового зв'язку між ними немає. Антиклерикалізм поета не
іррелігійний. Він закликає: “Молітесь Богові одному, молітесь Правді на землі, і
більше на землі нікому не поклонітесь. Все брехня - попи й царі” (Том 2. – С.
287).
І далі: «Якби не Бог поміг мені, то душа б живая, во тьмі ада потонула,
проклялась на світі. Ти, Господи, помагаєш по землі ходити, Ти радуєш мою
душу і серце врачуєш» (Том 5. - С. 19). Тому вважати Шевченка релігійним
нігілістом також, не можна. Для нього скоріше був характерний антирелігійний
(краще — вільнодумний) скептицизм, який сформувався на основі його
стихійно-матеріалістичних поглядів, а ще більше — на основі боротьби з
панівним станом речей у суспільстві. Поет судить про справедливість і
людинолюбство Бога за його ділами, а їх «то й немає». Тому, будучи впевненим,
що не Бог, а народ повалить самодержавство, у своєму славнозвісному
«Заповіті« Т.Шевченко закликає: “Вставайте, кайдани порвіте і вражою злою
кров’ю волю окропіте” (Том 1.- С. 354).
Проте сам антирелігійний скептицизм не є єдиною рисою світобачення
Т.Шевченка. Вільнодумчо-сксптичні ідеї спонукали поета поставити перед
собою проблему істинності релігійного вчення загалом. Він докоряє Богові за
його байдужість, за примирення із соцільним злом, висловлює невіру у
всемилість і всеблагість його. Водночас сумнів цей не є стійким. Він не
переростає на вихідні релігійні позиції, тобто догмати, залишаючи, так би
мовити, в думках і діях поета на постійно «слід релігії». Погляди Т.Шевченка
мають у собі великі релігійні нашарування.
Стверджуючи, що за своїми світоглядними переконаннями Т.Шевченко є
атеїстом, дослідники чомусь ігнорували ті оцінки атеїзму, які є в його творах.
Так, ще 1845 року у поемі «І мертвим і живим...» поет, закликаючи і чужому
навчатися, і свого не цуратися, вчитись «так як треба», відзначає:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
А то залізете на небо:
І ми не ми, і я не я,
І все те бачив, і все знаю,
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Нема ні пекла, ані раю,
Немає й Бога, тільки я!
Останнє Шевченко вважав не своєю мудрістю, а тим, що, напевно, й не
треба запозичувати. З докором він пише: “Отак-то ви навчаєтесь у чужому
краю!” (Том 1. - С. 331).
Цього самого року того, хто каже, «що Бога немає», «взискає Бога»,
Т.Шевченко називає пребезумним, таким, що не має добра (Том 1. - С. 341). У
«Щоденнику» прекрасне майбутнє він іменує «прекрасним Богом». При цьому
поет зауважує, що, якби не вірив у цю «чарівну надію», у Бога, то «був би
байдужим, холодним атеїстом» (Том 5. – С. 31-32).
Сказане дає підстави для висновку, що Шевченко не мав атеїстичне
зорієнтованого світогляду. Тоді виникає питання: а може він був глибоко
релігійною людиною?
Релігійність — складне явище. Воно охоплює як релігійне світобачення
особи, так і зумовлене ним релігійне світоставлення. Релігійна людина не тільки
вірить у Бога, а й вшановує його, виконуючи певні обряди. Звернемося до листів
і «Щоденника« Т.Шевченка. Саме вони дають нам змогу правильно відповісти
на питання про світоглядні орієнтації поета.
У листі до А.Толстої в січні 1857 року Т.Шевченко пише, що принаймні
він є «бездоганним християнином». Княжні В.Рєпніній поет зізнається, що
єдиною відрадою для нього в часи заслання було Євангеліє: «Я читаю її без
вивчення, щоденно і щогодинно» (Том 6. - С.61). Княжну він просить вислати
книгу Фоми Кампейського «Наслідування Христа», в якій йдеться про те, як
одинока людина має віддатися в руки Божі, вдосконалюватися на основі пізнання
життя Ісуса, наслідуючи його в усьому. Пройнявшись ідеями християнства, поет
розглядає своє життя як своєрідний іспит перед Богом на предмет переродження,
як вияв свого призначення у такий спосіб служити Україні.
З листів Т.Шевченка до його друзів бачимо, що він шоранку молився
Богові, відвідував богослужіння у церкві, говів, сповідався, дотримувався інших
таїнств. У «Варнаці» Тарас пише: «Свята велика справа релігія для людини, тим
більше для такої, як я, грішної».
Отже, Т.Шевченко сам визнав, що він є релігійною людиною, вірить у Бога.
Проте Бог його — не той, якому поклоняються всі віруючі. «Словник мови
Т.Шевченка» засвідчує, що слова «Бог», «Господь», «Божий», «Творець»
вживаються ним понад тисячу разів. Проте наші спроби привести їх до єдиного
знаменника не мали успіхів. Ці слова в різних, а то й в одних і тих самих творах
поета мають відмінний смисл. Якщо в одному випадку вони використовуються
ним у звичайному, буденному, а то й метафоричному розумінні, без уваги на
їхній чіткий категоріальний сенс («заснув собі з Богом», «дай Боже, щоб...»,
«слава Богу», «не дай Боже», «що тобі послав — тільки Бог святий знає» тощо),
то в іншому — він висловлює судження, які засвідчують чіткий, осмислений його
підхід до їхнього змісту.
Дехто з дослідників творчості Т.Шевченка твердить, що слово «Бог» у
нього взагалі не має релігійного змісту. При цьому посилаються на І.Франка,
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який писав, що у Шевченка слово «Бог» — поетична фраза, «образове речення».
Певною мірою це так. Слово «Бог» поет справді вживає у різних метафоричних
значеннях. Бог для нього — щось всесильне, всемилостиве, всезнаюче, таке
невідоме і незбагненне явище, без втручання якого ніщо не може відбутися. Це
— Дух Правди Христової. Але повторимо, що це так лише певною мірою.
Водночас у деяких творах поета є такі звертання до Бога, які можна витлумачити
як визнання його реального існування у вигляді якоїсь надприродної творящої
сили. Все це потребує надто копіткого підходу до творчості поета загалом під
час аналізу його світогляду, щоб некритичним цитуванням не спотворити
погляди Тараса, не дати їм хибної оцінки.
Світогляд Шевченка не можна вважати однаковим протягом усіх років
його недовгого життя. Поет сам визнає, що його світоглядні орієнтації зазнавали
певних змін. Так, у листі до А.Толстої 1857 року він писав: «Чи дочекаюся я
такого тихого, солодкого щастя, коли вам особисто зграйно, спокійно, з
поміркованістю переродженого християнина, розповім, як сон, моє смутне
минуле» (Том 6. – С. 148).
Творча спадщина поета, на нашу думку, має два періоди — до заслання і
після заслання. Якщо до заслання погляди поета характеризує загалом
антирелігійна орієнтованість, то це не притаманне його творчості наступних
років життя. Вже на другому році заслання у листі до А. Лизогуба Т.Шевченко
пише: «Де вони (друзі. — Авт.) поділися!... одцурались безталанного свого
друга... Всі лиха упали на мою голову» (Том 6.- С.147) . Підірване здоров'я,
втрата друзів, відсутність змоги писати й малювати, самотність, жахливий стан
безнадійності, матеріальна скрута тощо — все це, позначаючись на настроях
митця, зумовило появу в його світосприйманні песимізму, ірреалізму. У листі до
В.Рєпніної Т.Шевченко відзначає, що в «нещасті мимоволі стаєш марновірним«
і що лише християнська філософія може допомогти у боротьбі з безнадійністю.
Своє життя на засланні поет розглядав навіть як посланий Богом «за
безмежну любов до мене» іспит. «Він (цей досвід) навчив мене, як любити
ворогів і ненавидячих нас. А цього не навчить ніяка школа, крім тяжкої школи
іспитів і довгої розмови з самим собою. Я тепер почуваю себе, як не досконалим,
то принаймні бездоганним християнином» (Том 6.- С. 147) .
Світоглядний перебіг поета зумовлений й тим, що за його часу релігійне
світобачення панувало в усіх сферах духовного життя. Шевченко виріс на ньому.
Воно певною мірою сформувало життєві орієнтири Шевченка ще тоді, коли він
був «у науці» в дяка. Хоча в петербурзький період життя він слухав лекції з
питань природознавства, проте засвоїти такий обсяг наукової інформації, який
би вніс докорінні зміни в його світобачення, природно, не міг. При цьому
зважимо на те, що й професор Буяльський, лекції з анатомії якого в Академії
слухав Тарас, і професор Куторгі, який викладав зоологію, визнавали
сотворенність всієї видимої і невидимої нам світобудови і окремих частин її
«єдиною силою«. Такі самі світоглядні установки характеризують погляди
академіка К.Бера і натураліста М.Данилевського, з якими зустрічався поет, а
також М.Максимовича, з яким він був близько знайомим і до якого прихильно
ставився.
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Визнаємо й те, що світоглядні пошуки Шевченка насправді не зазнали
впливу з боку російських революційних демократів, як це тривалий час
намагалися довести дослідники. Як бачимо із «Щоденника», у час заслання поета
як він для них, так і вони для нього не існували. Більше того, В.Бєлінський, у
відповідь на вислання Т.Шевченка в солдати, написав: «Мені не шкода його,
якби я був його суддею, я вчинив би подібно» (Бєлінський В. Лист до П.
Анненкова, 1-10 грудня 1847 року \\ Родослав.- 1992. - № 9-10. – С. 13).
У прагненнях адекватно відтворити світогляд поета треба врахувати також
ту відмінність, яка існує між філософським і художнім освоєнням світу.
Т.Шевченко не був філософом-теоретиком, він не залишив жодної спеціальної
праці з питань релігієзнавства. Релігійні сюжети, які інколи трапляються в його
творах, слугують митцю засобом оцінювання тих чи тих явищ і процесів, що
відбуваються в навколишній дійсності. Не беручи до уваги поетичної форми
висловлення Шевченком думок про релігію і все, що з нею пов'язане, дослідники
спадщини поета часто довільно підбирали окремі цитати з його творів, щоб
приписати йому такий підхід до релігійних явищ, який би був підставою для
віднесення поета до войовничих атеїстів. При цьому явно нехтували тим, що
життя формувало у поета швидше іррелігійну, ніж антирелігійну свідомість.
Останнім часом науковці прагнуть привести у певну відповідність поняття,
які відображають різні форми іррелігійної свідомості. Ними є скептицизм,
релігійний нігілізм, релігійний індиферентизм, антиклерикалізм, деїзм, пантеїзм.
Сюди ж належить і вільнодумство. Хоч у з'ясуванні змісту форм іррелігійної
свідомості наявний великий різнобій суджень, проте використання їх для оцінки
поглядів діячів суспільної думки є плідним. Однак і тут ми маємо цілу низку
труднощів. Справа в тому, що в структурі світобачення мислителя характеристики його поглядів, які відображаються цими поняттями, часто стикаються, а то й
переплітаються.
Характерологічні особливості різних форм іррелігійної свідомості
зумовлені насамперед тим, як ними з'ясовується поняття Бога, святого і святих,
молитви, таїнств, який зміст у них вкладається. Н.Гнатишак зробив спробу
проілюструвати християнський спосіб мислення Т. Шевченка своєрідною
статистичною таблицею. Так, за його підрахунками, з 218 віршованих творів
“Кобзаря« довгі поетичні молитви мають 17 (тут не враховано 10 Псалмів і кілька
наслідувань Пророкам), на біблійний сюжет написано 7 поем, вислови
«молитися», «Богу молитися» є в 150 творах, «перехреститися» — 20, згадано
про Бога в 143 творах, а слово «Бог» (в т.ч. Ісус Христос) вживається 600 разів,
Матір Божа згадується в 25 творах. Що ж до «Щоденника» поета, то він
сповнений згадок про Бога й молитву. З 232 Шевченкових листів у 128 є релігійні
вислови (Гнатишак М. Тарас Шевченко й релігія. - Львів, 1936.- С. 18-20). Але
при цьому автор не бере до уваги той зміст, який вкладає поет в те чи інше
поняття в різних своїх творах. А він часто не однозначний. Так, Бог у Шевченка
(і тут позначилися народні уявлення про нього) виступає насамперед як ідеал
добра, найвищої справедливості, правди, як уособлення людської совісті, моралі,
світлого майбутнього, бажаного у житті. Дух Правди як Дух Христа постійно
горів у душі Т.Шевченка і не давав йому спокою при спогляданні неправди
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людської. Поет підніс його на безмежну висоту — аж до Бога, щоб запитати його:
«Чи довго ще на цім світі катам панувати?» У Шевченка Бог і Правда поєднані
так, що там, як він пише, «де немає Бога — там немає Правди». Правда, вважає
поет, то Правда Святая, Правда Божа. Тому відродження України він пов'язує з
утвердженням Правди.
Шевченкове життя — це постійний пошук і стремління до Божої «Живої
Правди»: «Боже милий! Як хочеться жити, і любити Твою Правду, і весь світ
обняти!» (Том 2. – С. 233). Правди світ у поета виступає як загальнолюдська
цінність. І позаяк вона не може існувати лише для українця, монополію на неї не
можуть мати інші народи чи окремі людські спільноти. Національний Пророк
України прагне зігріти Божою Правдою всіх людей — «від молдованина до
фіна». Очікуючи на краще, Т.Шевченко вірить, що воно може з'явитися як чудо
і лише завдяки Богові. У поемі «Тризна» він пише:
О Боже! сильный и правдивый,
Тебе возможны чудеса,
Исполни славой небеса
И сотвори святое диво.
Проте Добра поет бажав не собі особисто. В його уяві завжди стояла
обездолена Україна, за якою у нього постійно боліла душа, за яку він посилав
слово молитви до Бога Живого:
Ридаю,
Молю, ридаючи, пошли,
Подай душі убогій силу,
Щоб огненно заговорила,
Щоб слово пламенем взялось,
Щоб людям серце розтопило
І на Україні понеслось,
І на Україні святилось.
Те слово, Божеє кадило,
Кадило істини! Амінь (Том 2.- С. 281).
Вірячи в Божу підтримку і благоговіючи перед Його величчю, поет
закликає всіх земляків своїх до згоди: «Обніміться ж, брати мої, молю вас,
благаю!» Лише за цих умов засяя світ ясний, новий, «забудеться срамотня давняя
година, і оживе добра слава, слава України».
Потужним мечем у руках поета було Слово Боже. Проводячи паралель між
історичною долею єврейського ї свого народу, Шевченко подеколи у переспівах
біблійного тексту слово «Ізраїль» навіть замінює словом «Україна». Але частіше
— чи то для прикриття своїх справжніх намірів, чи то в пошуках форм вираження
поетичного задуму — він вкладає історію українського народу в зміст біблійних
сюжетів, в діяльність біблійних персонажів. Як і історія євреїв, вона відтак
постає перед нами як історія Божого народу, якого напасники його, «вороги
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новії« розкрадають і розтинають (Домашовець В. Псалми Давидові в поетичних
творах Т.Шевченка. – Оттава, 1992). Поет ніяк не міг збагнути, за що ж то Бог
так карає Україну. Чи то є Боже покарання за якісь всенародні гріхи ? — спадає
з його уст питання. І, відповідаючи сам собі, поет зауважує, що Бог спить, а
«настоящі християни» з наших «братів слов'ян», зневажаючи Господа, діють
щодо інших народів за принципом «Сам Бог у нас! Нам тільки сакля очі коле:
Чого вона стоїть у вас, не нами дана? Й чом ви нам платить за сонце не повинні».
Шевченко не вживав вислову «державне християнство», але таке
словосполучення немов випливало із змісту його творів. Бог у цьому
християнстві виступає вже як підвладний цареві, благословенником його волі й
діянь, а не якоюсь важливою реальністю. Живучи в примарах філософії
«Третього Риму», Росія постійно паплюжила багном образ Божий, навертаючи в
своє ярмо інші народи.
Та найбільший гнів поета припадає на «своїх чужинців» — змосковщених
дворян і духовенство українського походження, які, як і колись, за Давидових
часів, запродали себе ворогам рідного народу. Вони не зможуть «за Правду
всесвятую встать і за свободу», бо «розпинать, а не любить» навчились брата,
«не зрять Бога над собою», виконують зло із-за незнання істинної Правди Божої.
Тому поет докоряє тим «рабам незрячим«, які благають милості у земних
богів-ідолів, «попів й царів», і закликає молитись лише Богові і Правді, а «більше
на землі нікому». Водночас, переспівуючи 93-й псалм, Шевченко просить:
Встань же, Боже, твою славу
Гордий зневажає.
Вознесися над землею
Високо, високо,
Закрий славою своєю
Сліпе, горде око.
Як ідеал Добра і Правди, Бог, на думку Т.Шевченка, має бути силою,
покликаною утверджувати своєю діяльністю справедливісь у світі, карати всіх,
хто відхиляється від визначених релігією норм людського співжиття.
Проте, оцінюючи «караючу функцію» Бога, поет не стоїть на
ортодоксально-церковних позиціях. Більше того, він висловлює навіть
скептицизм, іронію щодо дій Бога; які в нього подеколи переростають у зневагу.
Ця зневага особливо помітна у вірші «Юродивий»:
А ти, Всевидящес око!
Чи ти дивилося звисока,
Як сотнями в кайданах гнали
В Сибір невольників святих,
Як мордовали, розпинали
І вішали. А Ти не знало?
І Ти дивилося на них
І не осліпло. Око, око!
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Не дуже бачиш Ти глибоко!
Ти спиш в кіоті, а царі...
Та цур їм, тим царям поганим!
У звертаннях поета до Бога частими є: чому? доки? хто одностайно стане
за «євангеліє правди»? «Немає кому», — відповідає Шевченко сам собі і робить
висновок, що й «суду не буде, бо вже мене осудили на сім світі люди».
Для віруючої людини найвищою цінністю є Бог. Усяку кривду щодо Бога
вона розглядає як найбільший гріх. Для Шевченка ж такою цінністю є
насамперед Україна, доля її народу, її майбутнє.
Мій краю прекрасний, розкішний, багатий!
Хто тебе не мучив?...
І тут поет виходить за межі «релігійної пристойності» й робить закид
Богові, не вважаючи це гріхом, а навпаки — виставляє Бога великим грішником
за сплюндровну долю України:
І все то те лихо, все, кажуть, од Бога!
Чи вже ж йому любо людей мордувать?
А надто сердешну мою Україну.
Що вона зробила? За що вона гине?
За що її діти в кайданах мовчать? (Том 2.- С.47).
Думка про Україну, її долю та історичне призначення домінує в змісті всіх
творів Т.Шевченка. Україна для нього має абсолютну вартість.
Я так її, я так люблю
Мою Україну убогу,
Що проклену святого Бога,
За неї душу погублю! (Том 2.- С.42) .
Дехто з дослідників убачав у цих словах поета богохульство, дехто —
вільнодумство. А тим часом вони мають глибокий зміст. Своїм прокльоном, як
це слушно зауважує В.Слюзар, Т.Шевченко хотів привернути увагу Бога до
«безталанної вдови» — України. «Хай же вогненна кара за це богохульство упаде
тільки на нього, але й хай Господь ласкавішим оком спогляне на його Україну,
яку він окупить своєю душею». Ця самопожертва поета нагадує самопожертву
Ісуса Христа, з тією відмінністю, що це здійснюється не заради всього людства,
а лише; за свій український народ.
Для Т.Шевченка Україна існує не в історичному континуумі, а в
міфологічному. Вона не підлягає законам історичної необхідності.
Сплюндрована і зруйнована, Україна, за Т.Шевченком, уособлена в церквідомовині, що стоїть у селі Суботові. Але з часом ця домовина розвалиться,
постане вільна Україна і, розвіявши тьму неволі, запалить світло Правди.
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Поет вірив у щасливе майбутнє свого народу. Моделлю для міленарного
мислення в християнських культурах йому слугувала Біблія. Перефразовуючи
Книгу пророка Ісайї, він малює дивовижну картину спасенного світу:
Оживуть степи, озера,
І не верстовії,
А вольнії, широкії,
Скрізь шляхи святії,
Простеляться: і не найдуть
Шляхів тих владики,
А раби тими шляхами,
Без ґвалту і крику
Позіходяться докупи,
Раді та веселі.
І пустиню опанують
Веселії села.
Хоча Т.Шевченко писав про те, що народ «заходиться вже будить»
загостреною сокирою, проте щасливе майбуття його він пов'язував здебільшого
з дією надприродних сил. «Золотий вік», який має наступити, поет сприймає як
сакральну будову, котра означатиме тріумф не Розуму, а істинної Мудрості, яка,
подібно до багатьох міленарних пророцтв, характеризуватиме грядущу ідеальну
спільність обраних. «Важливо зазначити, — пише професор Гр. Грабович, — що
ця ідеальна спільність набирає універсальних масштабів, а ідеальний образ
України зливається з образом ідеального людства» (Грабович Гр. Шевченко як
міфотворець. – К., 1992. – С. 160).
Національна самосвідомість поета була такою високою, що він ладен був
за Україну проклясти «святого Бога», а відтак і загубити свою душу. Водночас
він закликає Бога зжалитися над Україною, якої «може вже й немає», а братівукраїнців — не вдаватися у тугу й молитися Богові, працювати розумно в ім'я
нашої безталанної матері-України.
Християнським світоглядом, вірою «сина Божого во плоті» пройняті всі
твори Шевченка. Християнську ідею «Людина — образ Божий» він переносить
на свої оцінки відносин між українцями. Його відомі «І мертвим і живим ...»
своїм епіграфом мають євангельські слова: «Коли хто скаже: Я люблю Бога, а
брата свого ненавидить, той є лжець, бо хто не любить брата свого, якого бачить,
то Бога, якого не бачить, як може любити?» (Ів. 4: 20). Тому, підкреслюючи, що
«і царяти, і старчата — Адамові діти», поет звертається до тих своїх земляків, які
«людей запрягають в тяжкі ярма», із словами: «Умийтеся! Образ Божий багном
не скверніте!».
Водночас поета турбує конфесійна роз'єднаність українського народу.
Його звернення до слов'ян припинити те «порізнення», яке внесла між ними різна
релігійна належність, у перекладі на український грунт звучить як заклик не бути
“игралищем иноплеменников», злитися воєдино любов'ю і братством:
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Смирітеся, молітесь Богу
І згадуйте один другого,
Свою Україну любіть,
Любіть її…Во время люте
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть
(Том 2.- С. 18) .
Шевченко постійно наголошує на тих збитках, яких завдала національному
буттю українців «присяга Москві». І в цьому, наголошує поет, не допомогла
Богданова молитва, «щоб москаль добром і лихом з козаком ділився». Вину за
«національне осміяння», загибель «слави України», її волі Шевченко також
переносить і на Російську православну церкву як «головний вузол московської
внутрішньої політики», яка, зрадивши чисту святу віру, благословляла усіляке
гноблення й розбійництво Росії щодо інших народів, перетворила Українську
Церкву у “церкву-домовину”.
Засуджуючи державне християнство і виступаючи проти всевладдя в
християнському світі Апостольської столиці, яке допомогало «добрим» сусідам
України поневолити її, Шевченко висловлює тверду віру в праведного Бога, який
«розвіє тьму неволі, світ Правди засвітить. І помоляться на волі невольничі діти»
(Том 1. – С.307). Та зробить він це, розваливши ту «церкву-домовину», яку
збудувала в Україні Московська патріархія, що поглинула 1686 року Київську
митрополію, сприяла ліквідації Українського християнства, підмінила в
свідомості українців їхню етнічну належність конфесійною — російсько-православною.
Зауважимо, що мрії поета не збулися й досі. «Церква-домовина» є
найбільшою православною інституцією в демократичній Україні. Утверджуючи
ідею всеслов'янської єдності, «єдиновірного братерства», вона й нині є тією
духовною силою, яка працює в руслі великоросійської шовіністичної політики,
проти нашої державницької незалежності, національного відродження,
української християнськості.
Надто розмаїтими є думки Т.Шевченка про долю людини. Тут він загалом
дотримується ідей провіденціалізму («великий Божий вирок», «життя
призначення», «все від Бога!». «Од Бога все! А сам нічого дурний не відас
чоловік!» — пише він у «Варнаці».
Проте, розглядаючи Бога як силу, що визначає долю людини, її життєві
орієнтації, Т.Шевченко водночас піддає його гострій критиці за те, що він карає,
по суті, невинних людей: дівчину за те, що щиро полюбила козацькії очі; поета,
який і так у житті дуже багато терпів; дівчину, яка народилася на світ, щоб
«всякому добро творити», а стала черницею, занапастила себе у монастирі.
Звертаючись до Бога, поет у поемі «Княжна» пише:
Боже! Боже! Даєш волю
І розум на світі,
Красу даєш, серце чисте...
Та не даєш жити.
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Не даєш на рай веселий,
На світ твій великий
Надивитись, намолитись
І заснуть навіки.
Висловлюючи своє невдоволення тією байдужістю, яку Бог виявляє до
людей, Т.Шевченко відзначає, що саме таке ставлення його до земних справ
неодмінно породжує сумнів, небажання вірити в нього: «Як же його вірить,
заплющивши очі, рад би я вірить, та серце не хоче».
Безперечною заслугою Т.Шевченка є те, що своєю творчістю він підносить
людину до стану Бога. У нього є слова, спрямовані на утвердження в людині її
гідності як людини, а саме це і є тим аспектом світобачення поета, який засвідчує
його вільнодумність. Звертаючись до Л.Полусмакової, поет пише:
Моя ти любо! Не хрестись,
І не кленись, і не молись
Нікому в світі! Збрешуть люде,
І візантійський Саваоф
Одурить! Не одурить Бог,
Карать і миловать не буде:
Ми не раби його — ми люде! (Том 2. – С. 398).
Заклик «Будьте люди, а не посмішище ченцям!» пронизує всю поему
Шевченка «Єретик». Людина стає людиною тоді, коли вона розправляє свої
руки, змиває з очей луду, не принижує свою людську гідність а ні перед ким.
Таких людей і Бог «не одурить».
Думки, які б прямо заперечували існування Бога, лише двічі трапляються
в творах Т.Шевченка. Деякі дослідники, обґрунтовуючи положення, що поет був
атеїстом, при цьому посилаються на таке його категоричне судження:
Бо немає Господа на небі!
А ви в ярмі падаєте
Та якогось раю на тім
Світі благаєте?
Немає! Немає!
(Том 1.- С. 237).
Але, уважно прочитавши ці рядки, зазначимо, що вони не містять прямого
заперечення буття Бога. Тут йдеться лише про те, що його немає на небі. Слова
із «Заповіту» «Молитися..., а до того я не знаю Бога» також не означають, що
Шевченко ними заперечував основну релігійну ідею. «Не знаю» — це не означає,
що Бога немає. Так само можна оцінити і слова поета з його вірша «Лічу в неволі
дні і ночі», що «немає нічого»: «Нема навіть кругом тебе великого Бога».
Аналіз різних форм ставлення людей до релігії, різного розуміння сутності
Бога засвідчує те, що всі ці форми за умов соціальної нерівності мають
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насамперед «утилітарний характер». Незадоволення своїм приреченням на
рабське буття неминуче породжувало внутрішній конфлікт свідомості людини.
Якщо в одних це виражалося у відмові від власного Я, абсолютному сприйнятті
релігійної ідеї визначеності й покірності, вірі в спасіння через прихід месії, то в
інших це невдоволення виявлялося в антитеїстичній формі.
Антитеїзм — це відображення пошуків людини, яка ще не знайшла себе
саму, своє Я. Антитеїст зберігає в своїй уяві образ Бога, який для нього виступає
не як продукт ілюзорно-фантастичного відображення дійсності, а як щось
реально існуюче, але таке, що виконує своє призначення щодо людини.
Заперечуючи такого Бога, людина доходить до усвідомлення своєї гідності.
Аналогічний хід мислення притаманний і Т.Шевченкові. «Чи Бог бачить
із-за хмари наші сльози, горе?» — питає він у поемі «Сон». І, немовби
відповідаючи собі, додає:
А Бог хоч бачить,
та мовчить,
Гріхам великим
потурає...
А патріот, убогих
брат,
Дочку й теличку
Однімає у мужика...
І Бог не знає,
А може й знає
та мовчить
(Том 2.- С.26).
Вдумаємося в ці слова: «Чи Бог бачить?» - «бачить та мовчить», «не знає,
а може й знає». Адже це критика тих антропоморфних властивостей, які
приписує Богові «Катехізис», називаючи його всевидящим, всемилостивим,
всезнаючим і таке інше.
Та цим поет не обмежився. Він залічує Бога до тих, хто гнобить народ.
Звертаючись у поемі «Кавказ» до Спасителя, він пише:
За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий?
За нас добрих, чи за слово Істини... чи може,
Щоб ми з тебе насміялись? (Том 1. – С. 327).
Антитеїзм поета знову переростає у вільнодумчий скептицизм. Як бачимо,
світогляд Т.Шевченка має надто складну мозаїку різних відтінків. Одні його
твори дають право для висновку про те, що він був релігійною людиною, інші —
для твердження, що його вільнодумство має чітку іррелігійність в її
антропоутверджувальній зорієнтованості. Але зауважимо, що реконструкція
іррелігійної свідомості поета у всій цілісності, взаємозв'язку різних, часто
суперечливих тенденцій — справа надто складна. Тут завжди є можливість
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однобічного розгляду, захоплення якоюсь стороною, рисочкою світобачення
митця, нанизування для підтвердження своїх міркувань тих чи інших цитат з
його творів. Адже при цьому можуть лишитися осторонь такі судження, які
відображають справжню суть його світогляду. Саме це мало місце у спробах
довести, що Т.Шевченко був войовничим атеїстом. Це ж спостерігається й нині,
коли в різних виданнях з'являються статті, які обстоюють глибоку релігійність
поета. А між тим Шевченко не був ні атеїстом, ні глибоко віруючою людиною.
Насичене антиклерикальними і своєрідними деїстичними ідеями його
вільнодумство підносилося до усвідомлення величі людини як творця свого
щастя:
О люди! люди небораки!
Нащо здалися вам царі?
Нащо здалися вам псарі?
Ви ж таки люди, не собаки
(Том 2. – С. 311).
Відсутнісь у поета теоретично обгрунтованих поглядів на суспільні явища,
роль людини в історичному процесі зумовила своєрідність тлумачення ним
соціальних функцій релігії. Визнаючи існування Бога, Шевченко водночас, як і
всі антитеїсти, вільно поводився з ним. Бог у нього із-за того, що «спить»,
виступає захисником інтересів панівних класів, а не носієм загальнолюдського,
скоріше у ролі караючої, а не благоносної сили. Добра від нього, за Шевченком,
людина може й не сподіватися. Поет не лише доводить Богові необхідність
прокинутися, умовляє згледітися на нещастя народу, а й звинувачує його в
обмані, одуренні й обкраданні убогих, проклинає його. А якщо так, то
напрошується висновок, що людина не завжди має покладатися на таку
абстрактну й безтурботну силу як Бог. Поет інтуїтивно був переконаний у тому,
що він, як біблійний і Божий Посланець, сам покликаний нести своєму народові
Правду, закликати його йти до особистої і національної свободи. Враховуючи це,
Т.Шевченко прагне перебрати на себе роль посередника між народом і Богом,
говорити із своїм рідним народом від імені Господа, розкриваючи йому зміст
Слова. Гр.Грабович, відзначаючи «злиття» поета із Спасителем і, вказуючи на
наявність у нього рис Пророка, слушно зауважує: «Як і Христос, що своїми
стражданнями звільнив людей від прокляття первородного гріха і відкрив їм
шлях до спасіння, Шевченко...розкрив таємницю «великого льоху», яким є
Україна, особистою недолею спокутував гріхи чи «прокляття» її дисгармонії, дав
своєму народові віру в “золотий вік” (Грабович Гр. Шевченко як міфотворець. С. 168). Своє покликання поет вбачає у пробуджуванні людей від того сну, який
навіяв на них Бог, закривши їхні «добрі очі» і скувавши їхній «вольний розум».
«Прозріте, люди, день настав!» — чуємо заклик. Відтак, людину Шевченко
ставить у центрі Всесвіту.
Все це засвідчує своєрідність антитеїзму Тараса Шевченка, яка
виражається у відмові його від теоцентризму і переході до антропоцентризму.
Своєю поставою поет започатковує новий тип людини, який Микола
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Шлемкевич, як вище вже відзначалося, назвав шевченківською . Моральним
ідеалом її є вільний дух, що сам на основі пізнання самовизначається, а головною
засадою світогляду — розум. Саме тому Т.Шевченко закликає не покладатися у
всьому на Бога (бо ж релігія, як і мистецтво, є лише виявом «почувальник сил
душі», облегшувальним чинником тяжкої вдачі), здолати ірраціональні життєві
орієнтири пасивного очікування Правди і Волі від когось, пробудити в собі той
Дух, який робить людину вільною і спрямованою на Поступ. Лише тоді, як
пророкує поет, «Встане Україна, //І розвіє тьму неволі, //Світ правди засвітить.
//І помоляться на волі// Невольничі діти!» (Том 1. – С. 307).
3.5 МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО І РЕЛІГІЙНОГО
Михайло Драгоманов (1841-1895 ) – видатний український громадський
діяч, публіцист, вчений. Один із родоначальників українського світського
релігієзнавства. Релігію він розглядав як явище духовної культури, продукт
культурно-історичного процесу. Виникнення релігії пояснював гносеологічними
та соціальними чинниками. Особливу уваги у своїй творчості вчений приділяв
питанням ролі релігії і церкви в історичному розвитку людства, зокрема в
національному поступі України. М.Драгоманов негативно оцінював дільність
окремих конфесій, особливо у національній просвітницькій, державотворчій і
культурній сферах. Зокрема він звинувачував православ’я в тому, що воно
поховало ті надії на поступ, які подавала Україна в ХVІ столітті, через що
український народ не пішов шляхом демократії і свободи, європейської
релігійної реформації.
М. Драгоманов не прийняв унію, яку розглядав як змову між Римом і
православними священниками, як чинник духовного і релігійного роз’єднання
українців. Протестантизм, на відміну від інших християнських конфесій,
отримав підтримку з боку вченого, оскільки, на його думку, саме він давав
можливість утвердити людяність у громадському житті, національну мову у
богослужбовій практиці, звертався до людського розуму, поважав свободу думки
і совісті. Багато уваги М. Драгоманов приділяв дослідженню свободи
сумліннння, проблемам громадянської церкви, прообразом якої для нього були
братства ХVІ-ХVІІ століть. Таку церкву, з точки зору вченого, українцям може
принести протестантизм, зокрема баптизм.
Позиція М. Драгоманова щодо релігії протягом життя змінювалася – від
явної антирелігійності і заперечення ідентифікації будь-якої релігії з
українським народом до усвідомлення історичної прогресивності християнства і
необхідності організації дешевої громадянської церкви, для якої вчений навіть
склав проект статуту й був схильний особисто прийняти цю релігію.
Новим часовим і сутнісним етапом у вітчизняній традиції осмислення
етнорелігійних проблем стало українське громадівство – рух, що виник в Україні
у другій половині ХІХ ст. і перетворився на характерну прикмету українського
суспільного життя аж до наших часів. Ідейні спадкоємці Кирило-Мефодіївського
братства, які, з одного боку, виступили продовжувачами у пробудженні в
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українства національної свідомості, а з другого – стали відповіддю на його
організаційну поразку, українські громади відомі як «напівлегальні осередки
демократично й патріотично орієнтованої частини літературної, мистецької,
лікарської, військової«, ми б додали, наукової та освітянської інтелігенції та
«найбільш соціально активних і свідомих студентів та учнівської молоді» (89).
Поява громадівства як ідейного явища – знаменна подія в історії
української суспільної думки, оскільки в ньому уособилися якісні зміни в
самоусвідомленні українського народу. Це відбилося на самовизначенні
представників громадівського руху: вони з українофілів перетворилися на
українців, які свідомо ідентифікували себе з українською мовою, з українським
народом, його історією, культурою, традиціями. Концептуально це зафіксував
М.Драгоманов у своєму вислові: «Ми не українофіли, а європейці української
нації» (90). Громадівці, яких, за підрахунками вчених (91), було не більше як
півтисячі, істотно змінили власну і кардинально вплинули на трансформацію
суспільної свідомості – із «народолюбців», «хлопоманів», прихильників і
виразників народної ідеї вони стали носіями ідеї національної, піднявши її з рівня
етнографізму, «чистого» культурництва до політичного осмислення. І хоча
громадівство зберегло одвічну для українства неодностайність щодо засобів
досягнення єдиної мети (в даному випадку – радикально-демократичні чи
ліберально-демократичні), але у своїх фундаментальних світоглядних і
практично-діяльнісних орієнтаціях на український народ воно відзначалося
особливою цілісністю. Всіх громадівців об’єднувала специфічна соціальнодемократична і вільнодумча, за словами самого М.Драгоманова, спрямованість,
що, безумовно, вплинуло на характер їх рефлексій (92).
Єдність і відмінність громадівських підходів до суспільних процесів
демонструють своєю творчістю і діяльністю дві могутні фігури – М.Драгоманов
і О.Потебня. Хоч вони і були сучасниками, але в реальному житті так і не
зустрілися. Сьогодні історія розглядає їх як українських народолюбців, що
уособлювали різні ідейні відтінки українофільства – від «політиків» радикальнодемократичного забарвлення до «культурників» ліберально-демократичного
спрямування. Будучи сумлінними науковцями, вони, звичайно, кожний під своїм
кутом зору, вивчали зв’язок етносу і релігії, зробили незалежно один від одного
подібні висновки з питань залежності форм і змісту релігії від етнічного
середовища, задумувались над історично існуючою суперечністю між етнічним
і релігійним, особливо в житті українського народу, запропонували шляхи зняття
їх конфліктності – чисто теоретичний і теоретично-практичний, з якими варто
ознайомитися, а в разі їх актуальності - скористатися.
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Релігійні й церковні справи, що посіли в тогочасному суспільстві одне з
провідних місць, потребували відповідної реакції і об’єктивного висвітлення, що
було можливим лише на основі їх глибокого наукового аналізу. Зрозуміло, що
такі потужні інтелектуальні постаті, як М.Драгоманов і О.Потебня не могли
лишитися осторонь цих важливих теоретичних і практичних завдань. Потрібно
було визначити роль релігії у житті окремої людини, в історичному розвитку
людства, зокрема в національному поступі України, виявити зв’язок віри і
церкви з історичним, громадським, культурним і національним життям.
Конкретні соціально-економічні та політичні реалії світу зумовили характер
підходу науковців до порушених проблем.
Михайло Драгоманов народився у м. Гадяч на Полтавщині. Закінчив тут
повітове училище, а потім – Полтавську гімназію. Навчався на історикофілологічному факультеті Київського університету. Тут же в 1864-1875 рр.
викладав історію, займаючись водночас, як один із лідерів Київської Громади,
публіцистичною діяльністю. За участь в українсько-визвольному русі був
звільнений з роботи в університеті і вимушений був перебратися до Женеви, де
в 1876-1889 рр. активно діяв як політик, науковець і публіцист, видавав часопис
«Громада». Тісно співпрацював із галицькими молодими інтелігентами в
розробці теоретичних засад радикального руху, розробці філософії національної
ідеї. Підтримував постійні зв’язки з радикалами і молодими народовцями,
прилучився до створення в Галичині у 1890 р. Русько-Української Радикальної
Партії. Своєю творчістю зробив вагомий внесок у розробку проблем політології
і соціології, філософії історії та релігієзнавства. Філософськими домінантами
світогляду мислителя був позитивізм з гаслом «в культурі – раціоналізм». У
філософії М. Драгоманова присутні властиві українській духовній традиції
антропологічні акценти й етична зорієнтованість. У системі цінностей
беззастережний пріоритет віддається ним людині, її свободі і гідності. В центрі
історіософії М.Драгоманова – ідея суспільного поступу, змістом якого є
збагачення духовної культури. Для мислителя пріоритетними залишаються
громади, які є своєрідними суспільними молекулами. До головного політичного
завдання українства Драгоманов відносив усвідомлення українським народом
своєї національної єдності. В реалізації цього визначальна роль належить
культурницькій діяльності та освіті, що має зреалізувати саме українська
інтелігенція. Активно виступав за секуляризацію громадського і культурного
життя, відокремлення церкви від держави. З 1889 р. – професор новозаснованої
Вищої школи (пізніше –університет) в Софії. Тут він і помер у 1895 році.
М. Драгоманов не вважав релігію неодмінною національною ознакою. На
широкому історичному матеріалі він показав безпідставність спроб
ідентифікувати українську націю з якоюсь однією християнською конфесією.
Вчений засуджував тих хто замість реальної праці на ниві соціального поступу
ринувся у клерикальну агітацію, яку мислитель вважав шкідливою для
народного інтересу і дивною для освічених людей.
Своєрідність історичного розвитку України – відсутність по суті своєї
державності, територіальне розчленування, незавершеність і уповільненість
формування української нації, її самосвідомості тощо – завжди ставила в центр
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української суспільної думки проблему національного, його співвідношення із
соціальним, релігійним, культурним, всесвітнім, загальнолюдським. Ця тема
цікавила й М. Драгоманова. Конкретні історичні обставини останньої третини
XIX ст. перетворили її у провідну в його теоретичній, публіцистичній та
практичній діяльності.
Аналіз вирішення проблеми національного й релігійного у науковій
спадщині М. Драгоманова передбачає насамперед з’ясування того змісту, який
вчений вкладав в поняття національне, національність, нація, соціальне, релігія,
людськість.
Національне М. Драгоманов розглядав «як очевидний факт, як результат
певних природних і історичних обставин життя народного»(93). Ця
драгоманівська характеристика національного вигідно відрізняється від
усталеної останнім часом у літературі тим, що розглядає даний суспільний
феномен як продукт, результат тривалої дії цілої гами обставин життя народу.
Нація у нього – не просто фіксація якогось статусу кво певного етносу, а процес,
в ході якого одні ознаки виникають і закріплюються, а інші – зникають. Так, у
праці «Чудацькі думки про українську національну справу» вчений пише: «В
самому національному є те, що є основне, природжене якійсь національності, від
перемінного, історичного, котре в одну добу життя нації існує, а потім щезає, або
в одну добу не було, а в другу появляється»(94). Найважливішою ознакою нації,
на думку М. Драгоманова, є мова, яку він розглядає як спосіб морального зв’язку
між людьми.
Заперечуючи тим дослідникам, які націю подекуди ототожнювали з
державою, вчений радить відрізняти політично-національне утворення від
етнографічно-національного: «Національність сама пособі – одно, а державна
єдність національності — друге»(95) . Крім мови, до ознак нації він зараховував
також «почасти лице і тіло, звичаї, одяг, знаряддя праці («струменти») тощо».
Як бачимо, національність розглядається М. Драгомановим як продукт
об’єктивного – природного та історичного – процесу (у нього – «очевидний
факт»), що характеризується певною сукупністю етнографічних ознак. В тому,
що вчений не говорив про роль економічного фактору в національностворювальному процесі,була деяка історична зумовленість, проте пов’язане з
особливостями самовиявлення українців його розуміння національного певним
чином сприяло ростові національної самосвідомості в Україні, сприйняттю
української нації (заодно і білоруської) як самостійної,історично зумовленої
етноодиниці, а не якогось механічного відгалуження від великоросів.
Насамперед зауважимо, що в оцінках релігії та її ролі в суспільному житті
М.Драгомановим багато чого залежало насамперед від його політичних
орієнтацій, але слід відзначити, що домінантними для наукової концепції
вченого, на нашу думку, стали все ж методологічні проблеми, тобто визначення
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основних наукових підходів, принципів та суті таких вихідних понять, як
«національне», «релігія», «людськість», «поступ» тощо.
Національне М.Драгоманов розглядав як результат певних природних та
історичних обставин життя народу. Так, у праці «Чудацькі думки про українську
національну справу» вчений пише: «В самому національному є те, що є основне,
природжене якійсь національності, від перемінного, історичного, котре в одну
добу життя нації існує, а потім щезає, або в одну добу не було, а в другу
появляється» (96). М.Драгоманов визнає, що ознаки нації наукою ще не визначені
у повному обсязі. Найважливішою з них, на його думку, є мова, яку він розуміє
як спосіб морального зв’язку між людьми. Крім мови, до ознак нації вчений
відносив також «почасти лице і тіло», звичаї, одяг, знаряддя праці («струменти»)
тощо. М.Драгоманов скептично ставиться до суджень про національну ідею та
національні установи, в т.ч. національні церкви як національні ознаки.
Заперечуючи тим дослідникам, які подекуди націю ототожнювали з державою,
він радить відрізняти політично-національне утворення від етнографічнонаціонального: «Національність сама по собі одно, а державна єдність
національності – друге» (97). Релігію М.Драгоманов ніколи не вважав
неодмінною ознакою національного. «Теперішні релігії, – писав він, – ніяк не
можуть входити в ряд ознак національних» (98). Щоправда, при цьому вчений не
заперечував існування національних релігій.
У своїх чисельних працях вчений не дав категоріального визначення
релігії. Проте аналіз написаного ним приводить до висновку, що релігію, поперше, він розглядав як явище духовної культури, як продукт культурноісторичного процесу; по-друге, – як такий історичний феномен, що виник у
певний період історії внаслідок здійснених людьми пошуків «пояснення причин
життєвих явищ, перед якими вони були безсилі»; по-третє, як першу «думку
громадську, яка впорядкувалась», тобто першу відносно самостійну форму
суспільної свідомості; по-четверте, як такий комплекс думок, який або шкодив
поступові, або посував його, бо одні «придавлювали в людях повагу до себе,
особливо до свого розуму, а другі – вбільшували її» (99).
М.Драгоманова постійно намагався знайти щось таке, що стояло б над
національним, релігійним, соціальним, державним і до того ж об’єднувало
(«мирило») їх. Його він убачав у людськості – понятті, яке важко зіставити з
відомими нам філософськими категоріями. Людськість, за Драгомановим, це
щось загальне, універсальне, світове, це «всесвітня правда», яка є спільною для
всіх національностей. Вона має стати «суддею» у суперечках між націями та
вірами й основою до волі кожної з них. Успіх соціального поступу залежить від
того, чи поставлена думка про людськість над думкою про націю та віру. Сама
по собі, робить висновок вчений, національна ідея не може врятувати світ. «Після
1848 р. – шквалу національно-визвольних рухів у Європі, стало ясно, що питання
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політичні, культурні, соціальні не можна підміняти національними. Національні
рухи досягнуть успіху лише тоді, якщо вони будуть ґрунтуватися на
космополітичній думці, що всі народи, незалежно від їх національної
віросповідної належності, – брати» (100). Тільки ясні думки про всесвітню
людськість, зауважував вчений, дають найміцніший ґрунт нашому прагненню до
національної вільності. В ідеї людськості М.Драгоманова, на наш погляд, дістало
відображення його ставлення до загальнолюдського, світового. Саме тому науку
про людськість він називав космополітизмом.
Розглядаючи релігію в тісному зв’язку з національним, М.Драгоманов
послідовно критикував спроби деяких вчених, громадських діячів пов’язати
певну національність з конкретною релігією. Він вороже ставився до сучасного
йому великодержавного ототожнення росіян з православними, поляків з
католиками, німців з протестантами, загалом слов’ян з християнами. В листі до
І.Франка вчений пише: «Ідентифікація якої б то не було національності з релігією
є абсурд принциповий і практичний» (101). До християнства належать, зазначає
М.Драгоманов, не лише слов’яни, а й велика кількість інших народів. Тому
жодний з них не може вважати християнство тільки своєю вірою, своєю
національною ознакою. За природою воно є «загальною, універсальною, тобто
світовою релігією».
Претензії окремих українофілів і клерикалів оголосити ту чи іншу
конфесію «вірою батьків», єдиною «народною святошею» (святинею. – Л.Ф.)
вчений вважав безпідставними, зауважуючи, зокрема, що серед українців є
православні, греко-католики, римо-католики, протестанти і навіть безвірні.
Важко сказати, зауважує він, яка, власне, віра у нас може бути визнана за
«фактично національну». З погляду М.Драгоманова, правдивою, рідною,
«батьківською» вірою можна б назвати стару поганську віру наших предків у
Перуна. Цікаві міркування є у нього щодо народної (саме української) релігії.
Вивчаючи пам’ятки народної мудрості – українські легенди, пісні, прислів’я як
джерела народної релігійності, вчений помітив, що в них «над ґрунтом
натуралістично-політеїстичним лежить найбільша кора релігії маніхейськобогумильської«. І в цьому він мав сенс. Українське християнство утримує в собі
великі сліди болгарського його сприйняття. В релігійній свідомості українців, як
і у богумилів – єресі, що виникла в Болгарії ще в Х ст., не було якоїсь особливої
шани до Старого заповіту. Щодо питань світобудови, то вони лишилися на ґрунті
іманентних природі язичницьких вірувань. Саме тому українці й не сприйняли
християнство як картину світу. Для них воно є своєрідним підручником життя,
моральним життєвим каноном, як картина людини. Останнє виявилось у більшій
прихильності українців до Нового заповіту, додержанні євангельських приписів,
особливому вшануванні Ісуса Христа і Богородиці Марії.
Якщо до релігії загалом М.Драгоманов ставився по-філософському, то до
конкретних конфесій, як правило, негативно, особливо на ранньому етапі своєї
наукової діяльності. Неприязнь вченого до православ’я, католицизму і греко100
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католицизму, які, на його думку, «не тільки знаходяться в протиріччі з усією
новою цивілізацією, за своєю догматикою, есхатологією, а й за своїм ієрархічним
строєм не узгоджуються з принципами народного самоуправства», можна
пояснити антипопівством М.Драгоманова (102). Він дуже часто показує, що в ході
історії попівство з «першої білої праці», «котра підняла купку людей над
чорноробами», перетворилося на панство, яке «вбільшувало і святило нерівність
між людьми».
Історичні аргументи підсилюють драгоманівські оцінки сучасного йому
попівства і дають підстави вважати роль останнього навіть негативнішою, ніж у
минулому. За словами вченого, попівство й сьогодні підпирає державну і
громадську неволю й нерівність, намагається повернути народ проти захисників
свободи й рівності. До того ж, приставши до чужого начальства й панства, воно
«ворогує проти українства» (103). Драгоманов-політик вважає: «Наукова праця з
різних боків проти попівства» потрібна для практичних висновків. І він їх робить,
формулюючи конкретну програму: «Повалити готове попівство». Скасування
віри, богумильства, церков і попівства, на думку Драгоманова, «влегшить ті
тягарі, котрі скрізь несуть людські громади» (104).
На фоні таких антицерковних і антипопівських політичних і світоглядних
орієнтацій вченого зрозумілішою стає критика ним спроби деяких діячів
суспільного руху видати за «національні святощі» чи то православ’я, а чи то
уніатство. Культ таких святощів, на його думку, замість того, щоб бути корисним
нашій національній справі, шкодить їй тим, що відриває національних патріотів
від потрібної для народу роботи. Обґрунтовуючи свої міркування, М.Драгоманов
описує приїзд до Києва маршала шляхти Тишкевича, поляка за національністю і
католика за вірою. Супроводжуючи його по Лаврі, генерал-губернатор Бібіков
підвів гостя до могили його родича і при цьому сказав: «От бачите, ваші предки
були православні». На що Тишкевич влучно відповів: «А ще раніше – язичники».
Національні святощі, робить висновок М.Драгоманов, явище змінне. «Коли на
вироб національних ознак мусить мати вплив географія й історія, то, значить, в
тих ознаках мусить бути багато перемінного, а окрім того, стільки ж доброго,
скільки й хибного. Про сталість національних ознак і говорити смішно» (105).
Православ’я як національна святиня українців, за Драгомановим, містить у
собі багато змінного. Визнаючи його певне позитивне значення в окремі
історичні періоди, наприклад в княжі часи, вчений водночас звинувачує його в
тому, що воно поховало ті надії на поступ, які подавала Україна, зокрема
українське письменство, у ХVI ст. Україна цього періоду для М.Драгоманова –
це країна, яка має європейського рівня духовні й культурні можливості, що
залишилися нереалізованими саме через православну церкву, «підперту
козацьким рухом». Під впливом цих «спасителів української національності»,
іронізує М.Драгоманов, наше письменство стало йти назад, а не вперед, за своїм
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змістом, і, врешті, почало вмирати.
Саме православ’я, на думку вченого, затримало процес визволення
народної української мови з-під впливу церковнослов’янської. Воно також
сприяло утвердженню монархізму, цезаропапізму, хоч Україна вже й узнала
козацьку республіку. Православ’я відірвало Україну від прогресивнішої, якщо
порівнювати із Східною візантійською, західноєвропейської традиції. Воно
всіляко противилося опануванню Україною західної духовної культури. Через
православ’я Україна не змінила панські церковні порядки на громадські, не
звільнила розум від «путів попівської науки». З втратою своєї незалежності і
підпорядкуванням московським царям, Україна потрапила і в духовну неволю:
«попівський догляд» пропускав із всесвітньої науки в Україну тільки те, що
хотів, та й те «чужою мовою», недоступною для простого народу.
Критично ставився М.Драгоманов і до греко-католицизму. Берестейську
унію він розглядав як змову між польськими біскупами й ченцями і деякими
українськими архієреями, спрямовану на повернення українців «у римську віру».
Внаслідок укладання унії скоротилися братські порядки в церкві, попи
перетворилися на осібне панство, яке, ставши чиновництвом, дбало не про
громади, а про користь службі й начальству (106).
Водночас наукова об’єктивність вимагала від Драгоманова визнати і певне
позитивне значення унії в історії українського народу, зокрема в збереженні
мови, народних звичаїв, Східного обряду та ін. В листі до Івана Рудченка вчений
писав: «Візьміть хоч би їх уніатів. Нам, які в релігії не бачать символу
національності, всяка релігія байдужа. А їм не без підстав дороге їх уніатство.
Воно їх спасло від полонізації». Існуючи під пануванням неслов’янського
начальства і негреко-руської віри, уніатська церква і школа, на думку
Драгоманова, відвернули більшу частину попівства від повернення в зовсім
«одмінну од мужицтва породу», а попівство в свою чергу вдержало народ і
письменство коло свого краю й народу (107). І хоч від того письменства й
попівства мало було користі для живих потреб громади, однак і вони
прислужилися чимось Україні. Драгоманов високо ставив Руську Трійцю, яка
«наукою і приміром других країв слов’янських» доходила думки про користь для
свого мужицтва давати зрозумілішу церковну науку його живою мовою.
Наприкінці ХIХ ст. греко-католицизм переживав гостру кризу. Польська
влада всіляко намагалася використати його для реалізації своєї давньої мрії –
перетворення Галичини в Малопольщу, полонізації українців. За цих умов
Драгоманов робить висновок, що уніатство вичерпало свої прогресивні резерви
і гальмує національний поступ. Він рішуче закликає розірвати з унією,
називаючи її «мерцем» (108).
Різко негативне ставлення М.Драгоманова, як вже вище зазначалося,
викликала також спроба оголосити унію єдиною національною релігією, а
уніатську церкву –«національною малоруською святошею». У цьому вчений
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вбачав не тільки розрив з історичною малоруською традицією, а й з сучасним
для нього статус кво. Для нього уніатський клерикалізм означав галичанський
сепаратизм від України, від усіх українців. М.Драгоманов дорікав галичанам
взагалі і клерикальним народовцям зокрема тим, що вони, замість «роботи серед
народу навколо реальних, світських інтересів і світської освіти, самі поринули з
головою в клерикальну агітацію різних спрямувань. Ця агітація тим більше
шкідлива для народних інтересів і тим більше дивна з боку скільки-небудь
освічених людей» (109).
Особливо неприязно ставився вчений до галицького ультрамонтанства, яке
обстоювало абсолютне право Римського папи втручатися в світські справи будьякої держави. Він мотивував це тим, що не можна з повною віддачею служити
своєму народові, якщо ти залежиш від Риму, а через Рим – від Польщі. Саме
ультрамонтанство, на його думку, відвернуло від українства прогресивних діячів
суспільного руху України. Мрії галицьких політиків про те, що унія стане
релігією всього українського народу, зазначає М.Драгоманов, є смішними,
нездійсненними і шкідливими, бо ведуть український народ до розколу, забуття
славних національних традицій, які з’явилися в історії українства під прапором
православ’я і можуть слугувати засобом формування національної гордості.
Уніатство – національний символ українців, але не єдина релігійна святиня.
Такою самою святинею для них є й православ’я, а почасти – й протестантизм.
Ми вже писали про те, що до протестантизму, на відміну від інших
конфесій, М. Драгоманов ставився схвально, адже саме ця конфесія, на думку
вченого, дає змогу утвердити людяність у громадському житті, національну мову
в богослужбовій практиці. У мові вчений вбачав ефективний засіб національного
інтегрування українців. Протестантизм М.Драгоманов цінив ще й за повагу до
людського розуму, до свободи думки (що виявилось, зокрема, у вільному
тлумаченні його послідовниками Святого Письма), за прихильність до поступу,
за обстоювання рівності в релігійному житті.
Дослідженню протестантизму М.Драгоманов присвятив більшу частину
своїх релігієзнавчих праць. Це зумовлено світоглядом, обставинами життя
вченого та практичними політичними завданнями, що стояли перед українським
суспільством останньої третини ХIХ ст. Тривале перебування за кордоном
(спершу на науковому стажуванні, а опісля – в еміграції), знайомство з
європейськими країнами, які переважно були протестантськими, спонукали
Драгоманова до вивчення історії поширеної в Західній Європі цієї релігійної
течії. У дослідженнях «Із історії відносин між церквою і державою в Західній
Європі» і «Боротьба за духовну владу і свободу совісті в ХVI – ХVII ст.», окрім,
власне, історії протестантизму як вияву релігійної свободи, широко
розглядається проблема свободи взагалі.
Виходячи з позитивістської теорії історичного процесу, вчений доводив,
що суспільний розвиток, крім соціально-економічних і політичних, має ще й
вагомі духовні виміри. Оскільки показником або ж критерієм цього розвитку є
міра людської свободи, то всю людську історію можна витлумачувати як
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розгортання свободи, зокрема свободи особистості, у просторі й часі. Ідеально
цій концепції мислителя відповідав європейський протестантизм, який був, на
його думку, одним із найяскравіших етапів у розвитку розуміння свободи особи,
зокрема свободи й совісті. Протестантизм виробив універсальне розуміння
свободи, цілу філософію свободи совісті. Огляд останньої М.Драгоманов подає
в своїй праці «Боротьба за духовну владу і свободу совісті в ХVI-ХVII ст.«.
Спираючись на багатий фактичний матеріал, здійснюючи його філософський та
історичний аналіз, вчений робить висновок, що протестантизм – це «система
повної свободи совісті, повної відсутності будь-якого не тільки духовного
панування, а й навіть покровительства держави над церквою« (110). Саме
протестантизмові належить реалізація драгоманівського суспільного ідеалу в
питаннях релігії: «Визнати за кожним свободу релігійних поглядів і виділити
церковні справи з політики» ( 111).
Протестантизм, за М. Драгомановим, має в історії й інші заслуги. Зокрема,
завдяки Реформації припинилося середньовічне переважання духівництва,
відкрилася можливість секуляризації всіх сфер суспільного життя, тобто було
завдано рішучого удару церковному пануванню в суспільстві й свідомості. Та
найважливішим було те, що Реформація «розбила релігійну єдність Європи»(112).
Релігійний поділ спонукав європейські держави (щоправда, після багаторічних і
кривавих воєн) визнати різновірство, дистанціюватися від релігійних справ, а
відтак визнати свободу совісті, розрізнити на практиці справи віри і справи
держави. Завдяки протестантизмові закладалися основи нової релігійної
політики, коли держава втрачає свій духовний характер і не сприяє жодному
віросповіданню (113). Держава мала демонструвати ненасильство над совістю і
дбати про запобігання насильства з боку церкви та її офіційних
представників(114).
Абсолютну вартість протестантизму М. Драгоманов вбачав у обстоюванні
ним принципу віротерпимості. І хоч цей принцип, частково реалізований у
відомих так званих релігійних мирах, він часто був обмежений рамками лише
християнських конфесій або ж окремими церквами, територіями чи
представниками певних соціальних верств. Для розгортання свободи людини
він, на думку мислителя, мав величезне значення.
Ідеально змальований М.Драгомановим протестантизм викликав багато
заперечень, робив дуже вразливими висновки вченого. Усвідомлюючи останнє і
зважаючи на історичні факти, мислитель з самого початку зауважує, що «в історії
ж дуже часто ідеї та установи розвиваються не стільки шляхом логічного
проведення абстрагованих начал, скільки під тиском обставин, по реакції, в
боротьбі інтересів» (115). Тому ідеї Реформації в реальному протестантизмі були
відкориговані, в чому, на думку вченого, виявилася непослідовність цього
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релігійного руху. За це вчений справедливо критикував протестантизм.
Непослідовність протестантизму виявилася найперше в тому, що, всупереч
логічному змістові принципу свободи, Лютер і Кальвін, відновлюючи
«справжнє» християнство, переконані були в єдиному і повному одноосібному
володінні істиною. Заперечуючи авторитет пап і соборів, владу католицької
церкви, протестанти не відкинули будь-якої влади в духовних справах взагалі, не
прийняли повної свободи відносин, а навіть добровільно віддали її до рук
держави, встановивши тим самим, як зазначає М. Драгоманов, систему
деспотизму над совістю й вірою (116). Остання підпорядкувала церкву й віру
державі. Така система є небезпечною і більш принизливою для людини, ніж
система духовного панування, що проіснувала недовго в Європі. Реформатори
ХVI ст., підкреслює вчений, «зупинились перед визнанням повної свободи особи
у справі віри». Недостатньо послідовними протестанти були й у справі розподілу
сфер духовної і світської, часто змішували сфери віри й держави.
Докладно і глибоко ознайомившись з історією європейського
протестантизму, з’ясувавши його значення для культури людства, М.
Драгоманов не міг не зацікавитися аналогічними явищами саме в Україні.
Відомо, що він мав широкі плани щодо написання історії вітчизняного
протестантизму, чим ділився із Старою Громадою в листі до неї від 8 лютого
1886 р. Проте плани ці вчений не встиг реалізувати. Найвагомішими його
працями з історії вітчизняного протестантизму є «Переднє слово» до «Громади»
1878 р., «Малороссия в ее словесности», «Языки, конфискованные Святейшим
Синодом», «Про волю віри», «Рай і поступ», «Про Брацтво Хрестителів або
Баптистів на Україні», а також низка статей про штундизм в Україні, вміщених
в журналі «Народ».
Історію вітчизняного протестантизму вчений розглядав в контексті
європейських реформаційних процесів, неодноразово підкреслюючи, що в ХVI
ст. в південно-руському суспільстві відбувалося «те саме», «дещо подібне», що
робилося в Європі в епоху Відродження і Реформації (117): Україна йшла по
дорозі демократизму, свободи і культури. В період поєднання національних,
соціальних і релігійних устремлінь народу вона, на думку Драгоманова,
прямувала до Реформації, утворення національної держави з правом
громадянства широких верств населення. В ній неухильно розвивається
вільнодумство, яке взагалі притаманне українському менталітету, що ще «в
старовину пробував вийти з тієї межі, яку перед ним провело грецькослов’янське попівство, і в тій межі звернув увагу більше на те, що було
найпожиточне для громад людських, ніж на обрядові вигадки й заборони» (118).
Саме вільнодумча природа українського розуму, полірелігійні умови
проживання українців, коли вони «здавна мусили знатись з людьми усякої
віри»(119), підготовили українське суспільство до того, що в ХVI-ХVII ст. воно
більше, ніж колись, наблизилось до думок, які допомогли Європі змінити панські
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церковні порядки на громадські, а далі й увільнити розум громадський від пут
попівської науки.
Для підтвердження свого висновку М.Драгоманов наводить конкретні
історичні факти. В ХVI ст. в Україні з ініціативи простих людей виникли
церковні братства, в яких не було розмежування за соціальною і матеріальною
ознакою, всі мали право вибору і суду, а попи й архієреї мали слухатися
братчиків. Останні друкували духовні книги, читали та обговорювали їх,
тримали школи, надавали допомогу бідним і нужденним. Але «розумовий
релігійний рух ХVI ст.», який вчений називає «православно-реформаційним
вільнодумством», був дуже обмежений прийняттям Унії (120).
Драгоманов за багатьма її негативними наслідками не сприйняв унію.
Головною її хибою, на думку вченого, було те, що вона зупинила реформацію
православної церкви, відтягнула на себе прагнення перетворень у церкві і
надання простору особистій совісті й розуму. Вона була однією з причин, «через
що наша зміна церковна не пішла до кінця, як західна реформація», не дала
реалізуватися тим протестантським потенціям, що мав релігійний рух, в тому
числі й братський (121). Через опозицію українського народу до унії в церкві
втрималося православне попівство, братчики пристали до «грецького
благочестя», а врешті-решт і до московського церковного начальства. Тому «діло
не дійшло до того, щоб у нас заложить цілком громадську церкву, як там, де
подібний же рух серед громад міщанських довів до кальвінства, індепенденства
тощо». Через це, констатує Драгоманов, в «релігійному же русі в бік
протестантизму і релігійній різноманітності ми бачимо обрив його в ХVII
ст.»(122).
Незважаючи на «безглуздий розрив з ліпшими традиціями» нашого народу
і громади, М.Драгоманов був переконаний, що «увесь рух церковний ХVI-ХVII
ст. пройшов не дурно» (123). Найголовнішим його надбанням були зміни в
суспільній свідомості. Навіть московські богослови погоджувалися, що не самі
лише грецькі християни є християнами, що й у нехриста можна навчитися
доброго, спасіння можливе не в обрядах і таке інше.
Але й цей розумовий рух серед духовної еліти суспільства зупинився через
державну і церковну централізацію й цензуру. Україна і в ХVIII ст. «зосталась
на боці християнства й благочестя ХVII ст.» (124). На перетворення вільних людей
на царсько-церковне чиновництво, виборного попівства на чуже, казенне
зреагував народ, який виступив з ідеєю Христа - Бога бідних, критикою
церковних порядків, попів. Ось тоді серед мужицтва з’явилися люди – вже зовсім
протестанти, які почали об’єднуватися в братства. Їх в Україні називали
штундами. Драгоманов не заперечував, що тут не обійшлося без чужої
(німецької, московської) науки. Але ж чужа наука, пише він, сама собою не вдіє,
коли самі люди не готові прийняти її. Українці з усіх чужих вір слухають тих, які
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проповідують, що в кожному Божа сила є, що людина сама без попа може
розуміти віру, що всі люди мають жити в братстві й любові між собою. Тому, на
думку М.Драгоманова, цей рух – штундизм («братська віра») – за всіма своїми
рисами «з більшою підставою може називатися українською народною релігією,
ніж унія» (125).
Знайомлячись з громадами сектантів в Україні, М. Драгоманов дійшов
висновку, що в них порядки «зовсім такі, які хотіли завести братчики ХVI ст.».
У справах духовних наш народ тепер досяг того, що було за козацьких часів.
Вчений покладав великі надії на протестантів у тому, що вони зможуть схопити
кінець нитки історії, яка увірвалася у ХVIII ст., долучивши до неї те, що
виплекала за останні два століття думка людей, історія яких не переривалася, –
тобто європейців.
Досліджуючи вітчизняний протестантизм, мислитель не тільки порівнював
останній із західноєвропейським, шукаючи між ними паралелі, спільні корені.
Він намагався виявити вплив європейських протестантів на українське
суспільство ХVI ст. Під західноєвропейським впливом релігійне і загалом все
культурне життя, зазначає він, йшло шляхом демократизації і свободи, з яких
тільки перша може дати міцну основу культурі і тільки друга може дати
належний вихід усім кризам як морального, так і політичного життя (126). Так,
українська література, на його думку, «постільки була доткнута тим рухом
всеєвропейським, постільки й починала жити; поскільки віддалялась від нього,
постільки й замирала» (127).
Вплив західноєвропейського протестантизму на українське суспільство
М.Драгоманов бачив у багатьох історичних подіях і явищах: наприклад, у
книгодрукуванні брали участь не одні православні, а й католики і протестанти,
про що свідчить діяльність князя Костянтина Острозького, Христофора
Бронського, Франциска Скорини та інших. Спираючись на західні взірці,
вітчизняний протестантизм утверджував народну мову в богослужінні, в
розумінні віровчення через переклади Священного Писання (згадаймо
принагідно Пересопницьке Євангеліє, виклад православного віросповідання
малоруською говіркою дозволом московського патріарха Адріана тощо).
Діяльність протестантів, на думку М.Драгоманова, сприяла навіть розвитку
церковнослов’янської мови.
Протестантизм актуалізував для православної людини науку, світську
класичну освіту (зокрема, вивчення латинської і польської мов). Завдяки
впливові західного протестантизму в українській літературі, богословській думці
замість схоластики або псевдокласицизму поширюються протестантські мотиви:
критика папства, розуміння церкви як демократичної інституції, провадиться
пропаганда спасіння в таїнстві віри, а не через священство чи заповіді,
переконання в рабській, а не християнській природі покори пастви попам тощо.
Протестантизм вплинув на характер православної церкви та її управління,
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зробивши їх більш демократичними, побутовими, ближчими до простого народу.
У післяунійних православних М.Драгоманов бачив не стільки грецьке
благочестя, скільки братський дух, дух громадських церков, якими ставали в
Європі церкви протестантські (128).
Завдяки протестантизмові в українському суспільстві утверджувався
принцип віротерпимості. Так, навіть православні церковні діячі (Феофан
Прокопович, Дмитро Туптало) закликали до поваги й терпіння до інших релігій.
Виявом такої віротерпимості Драгоманов вважав прийняття православними
козаками переслідуваних в інших землях протестантів, зокрема аріан з Польщі,
які дали Україні Немирича.
Історичні екстраполяції, філософські дискурси щодо тієї прогресивної
ролі, яку б міг зіграти в житті українського народу протестантизм, підводили
Драгоманова до формулювання політичної максими – ввести Україну до
європейського світу, визначення шляхів і засобів цього руху. Розуміючи, яке
величезне значення мають світогляд людини, духовність народу в економічному,
політичному, культурному зростанні суспільства, М.Драгоманов послідовно
виступав за заміну релігії наукою, бо вважав останню вищим рівнем у
поступовому розвитку людства. Такі його переконання стали приводом для
звинувачення вченого в безвірстві, безбожництві з боку тих, хто сприймав
спроби довести доцільність переходу від церковної і централізованої релігії до
безцерковної і децентралізованої як крок до безрелігійності. М.Драгоманову
дорікали в тому, що він утверджував ліберальну арелігійність як засіб
соціалістичної антирелігійності (129).
Якщо й погодитися, що Драгоманов – ліберал, то не антирелігійний. Його
слова про скасування попівства, церкви не можна сприймати як заклик до
силового знищення релігії. Будучи прихильником раціоналізму і соціалізму, він,
однак, дуже сумнівався в практичній користі утисків релігійного життя і
викорінення релігійного марновірства навіть в інтересах торжества
раціоналізму(130). Вчений послідовно критикує силові функції держави щодо всіх
віросповідань, навіть регламентацію релігій в інтересах світської держави, що
призводить до знищення вір. Він категорично виступив проти раціоналістичної
регламентації, яку запропонували у ХVIII ст. філософи-просвітителі і яка могла
б призвести до встановлення державної моралі і філософії, нічим не кращої від
державної релігії. У ній вчений побачив те ж саме насильство над особою,
деспотизм з раціоналістичними цілями. Запропоновану просвітниками модель
«громадянської релігії», яка, усунувши догматичні питання, має бути викладом
громадянської моралі, він вважав формою морального тиску, яка просто замінить
католицизм, який давно вже перебрав на себе функції громадянської релігії.
Драгоманов так поважав свободу людини, що вимагав не тільки права не вірити,
а й права на віру за уподобаннями особи, на будь-яке публічне богослужіння і
обряд, які не супротивні громадському сорому.
Поступ людства до раціоналізму вчений пов’язував з релігійним
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сектантством, а тому допомагав протестантам, виводив їх на політичний шлях,
показуючи їм перспективи подальшого прогрессу (131). Симпатизуючи
протестантизму, він навіть був схильний особисто прийняти цю течію
християнства. У листі його до М.Павлика читаємо: «Я взагалі не вірю, щоб
православні й католицькі маси могли знову перейти до нашого світогляду, і дуже
був би радий, якби протестантська пропаганда приготувала нам дорогу, а коли
нема на це справжніх протестантів, то готов сам справляти їхню службу».
М.Драгоманов радив галичанам-народовцям, що виходили з уніатства,
«формально закласти» на зразок штундівських братств окремі вільні
віросповідні, тобто позаконфесійні громади. «Основи науки, або заповіді такого
братства треба викласти так, щоб вони цілком не виривали людей з готового
ґрунту і в той же час не спиняли поступу» (132). Ним було складено навіть кілька
пунктів Статуту для руських братств, згідно з якими братчики повинні шанувати
всяку віру, спільно вирішувати всякі справи. Учений сподівався, що розроблена
ним братська наука стане основою нової віри в Україні. До пропаганди і
впровадження її в життя він закликав М.Павлика, інших своїх послідовників в
Україні.
М.Драгоманов був не лише політиком, але й вченим-істориком, тому добре
знав, що духовно Україна довгі роки розвивалася в християнській парадигмі. Але
водночас він розумів і те, що «більш енергійна меншість серед українського
простолюду навпомацки прагне вийти на дорогу релігійної реформації, маса
українська зітхає за старовинними церковними порядками, за церквою менш
панською і чиновницькою, більш дешевою, громадською церквою з виборним
духовенством»(133). Тому вчений й пропонував звернути увагу на протестантизм.
Саме громадську церкву, як еталон на той час всенародної релігії для
України, як найпоступовішу з усіх релігійних організацій, мислитель намагався
всіляко пропагувати. Бо ж, власне, громаду він вважав основою людського
життя. Прообразом громадської церкви для Драгоманова слугували братства. Він
був упевнений, що на шлях створення такої дешевої громадської церкви не стане
ні православ’я, ні уніатство, ні католицизм. Найшвидше її може створити
протестантизм (134). Але тут же Драгоманов уточнює, що протестантська віра
«занадто скучна для українців, які… за натурою артисти, і тому люблять процесії
і взагалі драматичну сторону культу».
Обстоюючи ідеї громадської церкви, М.Драгоманов водночас вважав
«нерозумним ділом» нав’язувати людині ту віру, до якої вона не має
прихильності. «Силувати ж людину показувати про людське око пошану до
богів, коли він її не чує, то значить ображати самого Бога, бо навіть і людина не
бажала б собі щирої шаноби» (135).
Свободу людини в релігійних справах вчений шанував не менше, якщо не
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більше, ніж в економічних, політичних, духовних. Він визнавав повну свободу
совісті та думок за однієї умови – ця свобода не може бути зловжита з метою
образи чи порушення свободи інших (136).
Найбільш практично значимою на сьогодні є драгоманівська постановка
проблеми «релігія і держава». Вчений розумів, що в ній, як у дзеркалі,
відображається стан сучасної свідомості, рівень свободи особи, толерантності, в
т.ч. й терпимості щодо інших релігій в суспільстві. Юридично закріплені в
законодавствах західних держав і як норма цивілізованого життя в Європі, ідеї
віротерпимості й свободи совісті пройшли тривалий період свого утвердження в
громадській думці. Без такої довгої попередньої інфільтрації в колективну
свідомість, можливо, незвичних, але конче потрібних духовних імперативів,
марно сподіватися на позитивне розв’язання конфліктних ситуацій у відносинах
між церквою і державою.
Вивчаючи історію формування державно-церковних відносин, Драгоманов
дійшов висновку, що їх діалектика дуже складна, навіть драматична. Ці
відносини
постійно
змінювалися.
Перший
етап
характеризується
підпорядкуванням держави релігії, коли, на думку мислителя, відсутня будь-яка
свобода (цей період зазнав найбільшої критики вченого-поступовця). На зміну
йому прийшли часи, коли держави звільнюються від панування над ними церков
і підпорядковують релігії собі. Регламентація державою релігій в ХVI ст.
спричинила встановлення в Європі державних релігій, союзу держави і церкви.
Але будь-яка держава (монархічна, республіканська, демократична та ін.)
обмежує особисту свободу, міркує Драгоманов. Тому, проаналізувавши історію
церковно-державних відносин, вчений висловлює думку про потребу
відокремлення церкви від держави, про повну свободу морального життя, коли
релігія стає приватною справою.
І західний досвід, і загальноросійські реалії переконували дослідника в
тому, що від плутанини поняття «держава» з поняттям «релігія» походять всі
складності й суперечності в державно-церковних відносинах. Внаслідок
боротьби релігій між собою, держави з різновірцями на Заході дійшли висновку,
що обстоювання єдності держави потребує розподілу сфери релігії і держави, а
насильницьке встановлення релігійної єдності послаблює державу. Всесвітня
історія дає безліч прикладів того, як через прагнення встановити і зберегти
єдність держав шляхом єдності релігійної загинуло і розпалося значно більше
держав, ніж релігійних товариств і вчень (137).
Так, у Росії зрощення релігійного, національного і державного набрало
небачених розмірів. Окрім православного, в Російській імперії, відзначає
Драгоманов, ні католик, ні протестант, ні іудей не вважають себе росіянами –
громадянами держави. Нерозділеність православ’я і держави в Росії ще
страшніша за своїми наслідками, ніж в Європі. Вона зумовлює, на думку вченого,
порушення прав та інтересів величезної кількості індивідів. Уникнути його
можна лише повним відокремленням релігії від політики, через скасування
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державної церкви, визнання всіх різновірств приватними справами, шляхом
встановлення рівноправності всіх релігій і національностей (138).
«Дійсно, – пише М.Драгоманов, – релігійна єдність полегшує єдність
державну, посилює зв’язок між членами держави» (139). Але це не означає, що
держава має право силою встановлювати єдність релігійну, коли її порушено чи
вона не існувала, бо «держава тоді порушує найсвященніше право особи, … саму
мету державного життя: блага матеріальні і моральні по можливості кожного
члена його» (140). Така гонитва за встановленням державної і релігійної єдності
послаблює державу, насильницьке релігійне об’єднання веде до її не-єдності.
«Лише свобода совісті … може встановити єдність держави», – висновує
Драгоманов. Як бачимо, майбутнє України в релігійному плані вчений
пов’язував з європейським рівнем розв’язання цих питань: прийняття закону про
свободу совісті, розподіл сфер діяльності церкви і держави, знищення державних
церков, повна свобода віросповідання, визнання в релігійному житті принципу
децентралізації, тобто права громад влаштовувати своє релігійне життя згідно з
тим, як вони того бажають.
Повне відокремлення церкви від держави, з погляду М.Драгоманова,
призведе до утримання церкви лише за рахунок пожертв своїх вірних. Саме це
стане гарантом найкращого розв’язання релігійних справ. В цьому домаганні
свободи совісті, свободи вірити або не вірити вчений обстоював, з одного боку,
думку про необхідність скасування статусу державних церков, якими,
наприклад, були в царській Росії православна, а в Польщі – католицька церква, а
з другого – ідею запровадження рівних прав для всіх конфесій, право громадян
влаштовувати своє релігійне життя за своїм уподобанням і сумлінням.
Такі цікаві, але часто суперечливі думки вченого щодо релігії, церкви,
державної релігії, свободи совісті мали прямий зв’язок зі світоглядними
орієнтаціями самого М.Драгоманова.
Ставлення вченого до релігії протягом його життя неодноразово зазнавало
змін. Якщо на ранніх етапах своєї творчої діяльності він обіймав чітку
антирелігійну позицію, зазначаючи, що природа йому «не дала ні одного зерна
релігійності» (141), рішуче засуджуючи християнство, яке називав шкідливим для
людства, бо воно освячує нерівність між людьми, роз’єднує їх за принципом «хто
краще вірує» (142), то вже на схилі своїх років М.Драгоманов твердив, що наука
не суперечить вірі в царство небесне, бо ніхто не знає, як буде на тому світі,
симпатизував протестантизмові, відмовляючись від попередніх оцінок
християнства, підкреслював навіть прогресивність останнього у порівнянні,
зокрема з іудаїзмом (143). Вчений вважав християнство великим поступом у
релігійному людському розвитку, бо воно звело всі народи в одне братство,
виступило моральною наукою для диких варварських народів.
Так само неоднозначними були оцінки мислителем ролі релігії в
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національному житті. Від заперечення ідентифікації будь-якої релігії з
українським етносом він переходить до розмірковувань (і навіть дій) про
необхідність організації якоїсь громадської церкви. Критикуючи клерикальних
народовців за їх сепаратистські устремління, вчений виявив тенденційну
симпатію щодо москвофільських установок на повернення галичан до
православ’я, розглядаючи останнє як явище, що стоїть ближче до теорії
національних святощів народовців (саме до теорії, бо ж в реальному житті все
було далеко не так).
Всім відома згубна роль навернення Східної України до Московського
православ’я. Українці забули при цьому навіть про свою національну
належність, стали просто православними.
Віддаючи належне уніатству за його національну орієнтованість,
М.Драгоманов водночас недооцінив самодостатності цієї релігії, розглядаючи її
лише як перехідну сходинку до суто римського католицизму. Але ж, як це
засвідчила історія українства, греко-католицизм, з’явившись в Україні як
складова загальноєвропейського ренесансно-реформаційного процесу, відіграв
значну роль у розвитку національної культури галичан, у формуванні їх
національної самосвідомості.
З огляду на суттєві зміни ролі релігії і церкви в суспільних процесах, що
відбуваються в Україні, значення думок Михайла Драгоманова про релігію,
свободу совісті, співвідношення національних і релігійних чинників у
народному поступі, нормалізацію церковно-державних відносин неухильно
зростає. Адже вони лягають в основу концепції розбудови демократичної
держави, яка пріоритетними визнає права і свободи особи, національну і
релігійну толерантність.
3.6 ОЛЕКСАНДР ПОТЕБНЯ ПРО МІСЦЕ МОВНИХ
І КОНФЕСІЙНИХ ЧИННИКІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ СВІДОМОСТІ
Певним антиподом М.Драгоманова можна вважати Олександра
Панасовича Потебню – видатного мовознавця і фольклориста, вченого, який
піднісся до глибоких філософських узагальнень мовних явищ. Він не був
відомим в українських колах своєю громадською діяльністю тією мірою, як його
сучасник, що деякими дослідниками розглядалась як нехтування «практичної
життєвої боротьби» і «заглиблення в царство інтелектуальних вишукань» (144).
Ці звинувачення мали своєю метою відірвати мислителя від рідного ґрунту,
перетворити в національно незорієнтованого науковця. Проте проблеми, над
якими з високим професіоналізмом працював О.Потебня і які визначили його
наукові уподобання, засвідчують живу зацікавленість вченого потребами епохи.
Саме вони пов’язали його життєву долю з Україною.
Олександр Потебня народився у 1835 році в с. Гаврилівка на Полтавщині.
Після закінчення історико-філологічного факультету Харківського університету
навчався ще й у Німеччині. На початку 1860-х років брав активну участь у
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діяльності Харківської української громади. З 1875 р. і до останнього, 1891 року
життя працював професором Харківського університету. Мовознавчі праці
Потебні вкладаються в чотири головні цикли: філософія мови, історична
фонетика східно-слов’янських мов, етимологія та історична синтакса.
Найбільшими філософськими працями Потебні є «Думка і мова» та «Мова і
народність».
Загальнофілософські погляди його формувалися під впливом Костомарова
і громадівців, а філософсько-методологічні орієнтири йому задала філософія
мови німецького мислителя В.Гумбольдта. Майже всі праці О.Потебні
присвячені проблемам мовознавства. Мова для нього є історичною формою
народного духу. Вона окреслює національну осібність спільноти, кодуючи у
структурах створеного нею «проміжного» світу особливий національний
світогляд. Крім проблем мови і мислення першорядне значення у філософській
концепції Потебні посідають також поняття народ, народність, національний,
націоналізм. Поняття народ О. Потебня пов’язував не з державною
приналежністю, а з вищим щаблем самостійного національного і культурного
життя. Він своїми працями виступав проти денаціоналізації загалом і
деукраїнізації зокрема. Зникнення однієї мови, наголошує Потебня, спричиняє
помітну культурну втрату на рівні загальнолюдської культури, яка становить
інтегративний продукт різних національних культур. Осмислюючи мовнокультурні аспекти філософії національної ідеї, мислитель останню вважав
«родом месіанізму», бо ж внутрішня форма слова корениться і у міфі. В такий
спосіб Потебнею перекидається місточок між мовою і фольклором з його
багатоманіттям символів. Вчений особливо був зацікавлений проблемами
взаємозв’язку мови, мислення і дійсності. Слово у нього є носієм не тільки
значення, а й передуючого досвіду людини і нації, через фільтр якого проходить
усяке нове пізнання.
В українську науку О.Потебня ввійшов як засновник нових її напрямків,
зокрема лінгвістичного релігієзнавства, етнолінгвістики, етнолінгвопсихології
тощо, в рамках яких він прагнув з’ясувати питання формування та генезису
релігійних візувань, специфіки національної свідомості, психології, релігійності
за допомогою і на основі аналізу мовних артефактів.
Потебня вважав, що в появі віри в надприродне, еволюції релігійних
вірувань важливу роль відігравали можливості людського мислення і пізнання,
зміни у співвідношенні віри і знання. Віру в душу вчений виводить із ролі слова
в пізнанні, впевненості людини в тому, що «слова суть духовні сутності речей».
За Потебнею гносеологічний мотив релігійного культу мав реальний прообраз в
практичній діяльності людини. Багато уваги Потебня приділив аналізу
вербальної магії, обстоюванню думки про психологічну потребу людини в
релігійній вірі, лінгвістичному аналізу процесу міфотворення, з'ясуванню
причин, які зумовили збереження в християнстві багатьох «залишків»
язичництва тощо. Вчений загалом стояв на позиціях релігійного вільнодумства.
Антиклерикалізм Потебні зумовлений насамперед тогочасною позицією церкви
щодо науки, підпорядкуванням її діяльності інтересам правлячих соціальних
верств, утвердженню колоніальної політики Росії в Україні. Вчений викриває
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ідею російського месіанізму як «божественного покликання». Потебня
обстоював свободу людини у виборі віросповідання, формі вияву своєї віри.
У своїх творах О.Потебня самосвідомість витлумачував як «свідомість
свідомості», що не заважало йому розглядати свідомість як явище вторинне,
залежне, невільне. Він розумів, що духовне життя, загалом психічне,
визначається «рефлексією», впливами зовнішнього світу на органи чуття
людини. «Не можна собі уявити таких дій душі, які б не були викликані
зовнішніми умовами», – зауважував учений (145).
Появу і розвиток самосвідомості О.Потебня подає у нерозривній єдності
суб’єкта та об’єкта й вважає, що усвідомлення суб’єктом свого найближчого
середовища і самого себе здійснюється водночас, тобто суб’єкт виступає як «Я»
і як «не-Я». Про самосвідомість може йтися, пише О.Потебня, лише тоді, коли
відбувся «розподіл всього, що є й було в свідомості, на Я й не-Я». «Коли все, що
вміщує душа, являє собою нерозчленовану масу», то «самосвідомості ще немає»
(146). Отже, на думку О.Потебні, самосвідомість – це вирізнення людиною себе із
світу.
Якщо скористатися цими загальними міркуваннями О.Потебні,
висловленими щодо особи, і поширити їх на суб’єкт не лише як індивідуальність,
а й як етнічну спільноту, то можна погодитися з тим, що національна
самосвідомість – це вирізнення себе як етнічного утворення із соціуму, тобто
усвідомлення народом себе як певного етносу, фіксація належності особи, певної
спільноти до конкретного народу.
Визнаючи міцний зв’язок між особою та етносом, О.Потебня зазначав, що
відокремлення особи без відокремлення народності не існує. Тому слід визнати,
що самосвідомість людини пов’язана із самосвідомістю етносу, а відтак і
детермінована нею. На його думку, самосвідомість народу «виникає водночас із
народом». У праці «Думка і мова« вчений писав: «Свідомість народної єдності
(національна самосвідомість. – Л.Ф.) є явищем глибоко стародавнім, при тому
таким, час походження якого не може бути визначений з точністю» (147).
Наявність у свідомості суб’єкту «Я» й «не-Я» передбачає не тільки
відокремлення ним себе від світу, зазначав О.Потебня, а й протиставлення себе
йому.
Використовуючи
зауваження
вченого
щодо
індивідуальної
самосвідомості, відтворимо потебнянські думки на процес ідентифікації
самосвідомості національності. В останньому, крім становлення почуття певної
етнічної належності («МИ»), відбувається формування уявлень пpо
окремішність свого народу («МИ» і «ВОНИ»), про етнічну унікальність («МИ»
– не «ВОНИ»), тобто усвідомлення того, що «МИ» – відмінні від інших, доки
відрізняємося від них мовою, побутом, характером тощо.
Аналізуючи думки О.Потебні про націю, національність, можна зробити
висновок, що національну самосвідомість учений розглядав як усвідомлення
своєї народності. «Народність є те, чим один народ відрізняється від іншого»,
145

Потебня А.А. Мысль и язык //Потебня А.А. Эстетика и поэтика. -М.,1976.-С. 105.
Там само. – С.170.
147
Там само. – С. 195.
146

410

«що робить певний народ народом» (148). Національна самосвідомість – це
усвідомлення того, чим мій народ відрізняється від інших, що саме робить всіх
нас, етнічних родичів, єдиним як народ.
Але водночас, і це добре розумів О.Потебня, для утвердження повноти й
самодостатності національної самосвідомості потрібне усвідомлення
універсальності даної етнічної спільноти («МИ» – такі, як і «ВОНИ» – частина
єдиного світу), тобто подібності до інших, бо маємо мову, традиції, історичну
пам’ять, культуру. Отже, самосвідомість етносу базується і на розумінні себенароду і на відношенні до себе-народу не як до чогось абсолютно відокремленого
від цього світу, а такого, що існує в різноманітних відносинах з ним.
Вчений глибоко замислювався над сутністю народності, критично
опановував існуючі концепції національного, народного, не підтримував досить
пошиpену на той час думку про своєpідність (тобто сутність) народності, що
перебуває в прямому відношенні до ступеня її відчуженості від інших і у
звоpотному – до ступеня цивілізації.
Своєрідність народності О.Потебня прагне з’ясувати за допомогою
виділення її компонентів. Розмірковуючи, зокрема, над тим, чи можна вважати
«єдність походження«, «подібність зовнішнього типу», «географічну єдність
території, державну, релігійну єдність, подібність зовнішнього способу життя,
їжі, одягу, характеру будівель, нравів, звичаїв, рівень економічного, юридичного,
наукового й художнього розвитку» національними ознаками, вчений доходить
висновку, що не ці складові національності є визначальними. «Єдино вірна
прикмета, за якою ми пізнаємо народ, і разом з тим єдина, не замінима нічим і
неодмінна умова існування народу є єдність мови» (149). Отже, найвагомішим
чинником усвідомлення етнічної єдності, на думку О.Потебні, виступає мова.
До висвітлення значення мови у формуванні і збереженні національної
самосвідомості мислитель звертався протягом всього свого життя. Твердження
про те, що мова «є знаряддя свідомості», а отже, й самосвідомості, є вихідним
його концепції національного.
Український дослідник, як, до речі, і його німецький колега В.Гумбольдт,
визнає, що мова є головною ознакою кожного народу, кожної нації. Але при
цьому він відкидає гумбольдтівську містичну основу мови та народу –
об’єктивний дух. Кожний народ, кожна нація обведена колом своєї мови. Вийти
з цього кола вона зможе, тільки перейшовши в інше. Мова розглядається вченим
як певна система прийомів мислення, пізнання. Кожна нація пізнає світ,
суспільство відповідно до цих прийомів. Тільки так світ пізнається всебічно.
Виходячи із таких засад, О.Потебня робить висновки: заміна всіх мов
однією, ліквідація націй і утворення однієї призведе до зниження думки,
пізнання, тому що «як неймовіpна точка, з якої видимі були б всі сторони речі,
так неможлива якась всеосяжна, безумовно краща народність. Якщо б
об’єднання людства за мовою і взагалі за народністю було можливе, воно б
призвело до загибелі загальнолюдської думки, подібно тому як заміна багатьох
148
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почуттів одним, хоч би це одне було не дотиком, а зором. Для існування людини
потрібні інші люди, для народності – інші народності. Послідовний націоналізм
для Потебні є інтернаціоналізм. Як небагатьма знаками виражаються нескінченні
числа і як немає мови і наріччя, що не були б здатні стати знаряддями безмежно
різноманітної та глибокої думки, яка одначе ніколи не зможе зрівнятися з
пізнавальним, так будь-яка народність, хоч би й нижча, a priori здатна до
безмежного однобічного розвитку»150.
Оскільки кожний народ причетний до розвитку загальнолюдської духовної
культури, то всі народи, на думку О.Потебні, зацікавлені в спілкуванні націй.
Втрата національних особливостей відбувається не внаслідок спілкування однієї
нації з іншими, а тому, що народність часом не має змоги достатньо енергійно
відповідати на ці впливи, оновлювати свій зміст, удосконалювати свої засоби
сприймання. Вчений доводить: головну причину денаціоналізації треба шукати
в політичному становищі націй, а не в спілкуванні між ними.
Мова для О.Потебні – не лише знаряддя необмежено розмаїтої глибокої
думки, не лише система засобів пізнання і самопізнання, не лише можливість і
радість спілкування людини з людиною, національності з національністю. Це –
шлях «витворення естетичних і моральних ідеалі». Саме так визначав О.Потебня
духовну значимість мови.
Учений болісно переживав сучасний йому стан української мови. Він
вважав, що в мовному відношенні Малоросія приречена на загибель і принесе
останню іншим. Це – «велике море горя». О.Потебня відкрито обурювався
російською мовною політикою, чим захищав «право народів на самостійне
існування і самостійний розвиток», а отже, обстоював насамперед таке право для
українців.
Головне питання самосвідомості («Що таке Я?») і відповідно національної
самосвідомості («Що таке МИ як народ?») О.Потебня зводив до історичного
питання: «Як Я чи МИ (як один із багатьох) став таким?». Отже, національна
самосвідомість має своєю передумовою наявність історичної пам’яті народу.
Поза своєю історією, історичною традицією народ не існує. Такий висновок міг
зробити лише той, хто добре знав етнічну історію. Це прямо відноситься і до
О.Потебні. Згадаймо наразі перехід його на історико-філологічний факультет
Харківського університету, кандидатську дисертацію з історичної теми («Пеpші
pоки війни Хмельницького»), зізнання його в одному з листів, що він перечитав
усе, написане на його час з історії України.
Фрагментарний і допоміжний характер історичних досліджень О.Потебні
не означає відсутності в ученого своєї історіософської концепції, зокрема щодо
походження та історії українського народу. Зазначимо водночас, що О.Потебня,
а це засвідчують його погляди на походження українців, їхньої мови й культури,
не був ні «західником», ні «слов’янофілом». Він з об’єктивних наукових позицій
виступав проти обмеженості і «західників», які заперечували самобутність,
своєрідність народностей, і «слов’янофілів», які абсолютизували самобутність
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націй та нехтували їх взаємовплив.
Звичайно, в полі наукових пошуків О.Потебні були передусім слов’яни,
які, поділившись на різні народи, дали світові й українців. Вирішальним
чинником диференціації слов’ян, на думку вченого, були не зовнішні впливи з
боку чужих династій, як те доводили П.Куліш і Я.Головацький, а лише внутрішні
причини. «Не Рюриковичі витворили певний ступінь єдності передмосковської
Русі, лише руські племена», але сталося це через Рюриковичів.
Проте це не означає, що мислитель не визнавав зовнішніх впливів чи
вважав їх лише негативними для нації. Історію свого народу він подавав у
контексті зіткнення рідного йому етносу з різними цивілізаціями – західною й
візантійською. Біда, недуга народності, зауважує О.Потебня, не від чужих
впливів. Якщо б вони дійсно самі по собі були згубними, то «нові народності не
виникали б зовсім».
Повніше уявлення О.Потебні про походження українського народу можна
відтворити на основі його поглядів на виникнення української мови. Розглянемо,
зокрема, його пpаці «О звуковых особенностях русских наречий», «Заметки о
малорусском наречи», «Заметки по исторической грамматике русского язика». В
них проблема походження української мови вирішується в контексті розв’язання
проблеми появи мови взагалі.
О.Потебня вирізняє два основні напрями у вирішення даної проблеми –
теорію божественного походження мови та теорію природного виникнення її. На
його думку, перша є однією з найбільш ранніх концепцій і передує договірній.
О.Потебня вичленовує два різновиди цієї теорії: 1) Бог в образі людини був
учителем перших людей; 2) мова відкрилася першим людям через їх власну
природу. Перший різновид, на думку вченого, містить у собі внутрішню
суперечність, що робить теорію бездоказовою. Концепція виходить з того, що
Бог говорив, а люди розуміли Його. Але ж, зауважує О.Потебня, люди могли
розуміти цю мову лише за тієї умови, коли б вони або знали її, або ж могли
створити власними силами.
Другий різновид теорії божественного походження мови має у О.Потебні
дві форми: 1) Бог заклав в природу людини здатність до створення мови,
розвиток якої відбувається за природними законами. Але ж тоді, підкреслює
мислитель, мова є продукт людини, а не дарунок Бога; 2) мова безпосередньо
дана людині невідомими божественними силами. У такому разі, пише вчений,
«мудрість дарована колись людині без всяких зусиль з її боку, а водночас і
невід’ємні від неї високі якості мови могли тільки забуватися і розгублюватися
в наступних мандруваннях людини по земній юдолі. Історія мови повинна бути
історією її падіння». І далі. Якщо мова, яка була надихана людині Божеством,
менш досконала, ніж мова людей, яким дана свобода помилятися згідно з їх
природою, то «роль, яка відводиться Божеству в сотворенні мови, бліда в
порівнянні з участю людини, що не може бути узгоджена з чистотою релігійних
вірувань» (151). Отже, теорія божественного походження мови, як це доводить
О.Потебня, не може з’ясувати таке складне явище людського життя, як
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виникнення мови взагалі і національної зокрема.
Дослідження мовних процесів переконувало мислителя в тому, що
розвиток мов відбувається природним шляхом. Та повільність і правильність, з
якими відбувається цей розвиток, є свідченням того, зауважує вчений, що
шукати для нього містичне пояснення було б так само недоречно, як, наприклад,
для зміни земної кори або атмосфери. О.Потебня пише, що в світі взагалі немає
нічого, окрім природи, поняття якої «вичерпує собою все пізнаване.
Надприродне, що відбувається не за законами природи, якщо б і існувало, не
було б доступним пізнанню і не входило б в коло наук» (152).
Дослідження проблеми національної самосвідомості О.Потебня
переносить на ґрунт таких документів людських думок, почуттів і настроїв, як
мовні вислови. А оскільки вони найповніше репрезентовані у народній
творчості, то зрозумілий інтерес вченого до фольклору. Останній приваблював
О.Потебню не лише як літопис подій і джерело для зовнішньої історії, а
переважно як пам’ятка поглядів народу самого на себе та на все, що його оточує.
Саме через фольклор мислитель вийшов на вивчення проблем, пов’язаних з
релігією, її походженням і роллю в суспільному житті, співвідношенням
язичництва і християнства.
З’ясовуючи чинники, які викликали появу релігії, О.Потебня зазначає, що
важливу роль у цьому відіграли можливості людського мислення й пізнання.
Неуцтво і безсилля спричинюють безглуздий страх людини та поклоніння, а це,
в свою чергу, призводить до виникнення віри в надприродне: «Пізнавальна сила
не доторкується безпосередньо до предмету. Віч-на-віч з тією ж зовнішньою
природою стояв і дикун і діставав із неї не положення сучасної науки, а фетиші,
Богів. Поставимо і сучасну непідготовлену людину перед явищем природи й
одержимо майже ті ж результати: байдужість або безглуздий страх і поклоніння»
(153).
О.Потебня доводить, що релігія не завжди була однаковою. Вона пройшла
складний шлях у своєму розвитку. Причини зміни однієї форми вірувань іншою
він шукає в етапах розвитку людського мислення, часто даючи цьому чисто
лінгвістичне пояснення, зводячи все до етимологічної характеристики слів.
Вихідним у розвитку релігії вчений вважає етап уособлення, коли первісна
людина, дикун пояснював навколишній світ через знання про себе: «Чи тікає в
його очах сонце від ворога, який його переслідує, чи їздить по небу в колісниці,
чи розрубують місяць навпіл або поїдає його якась потвора, у всякому разі це є
випадкова асоціація людських дій з небесними явищами» (154).
Крім гносеологічних, О.Потебня вказує також на психологічні основи
уособлення, які він убачає в тому, що первісна людина, маючи бідний запас
знань, найкраще всього знала себе, своє Я, а тому намагалася пояснювати все в
світлі власного досвіду, на основі аналогії із своїми переживаннями. «Пізнання
світу, – писав вчений, – є водночас і пізнанням нашого Я. Мірилом всьому є
людина, тобто її спостереження над собою. Поняття про причини явищ
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зовнішньої природи є перенесення назовні і пристосування спостережень над
причинами у сфері особистого життя, і в сфері Я, а Я пізнає себе в своїх
зовнішніх виявах» (155).
Віра в надприродне, в душі рослин і неживих предметів, зауважує
О.Потебня, досягається лише на певному ступені розвитку і значно пізніше. У
«дикий, напівдикий» період людина починає розуміти, що «будь-яка властивість
предмета присутня у всіх його частинах», що «тіло і після смерті зберігає
властивості живої істоти». При цьому вчений відзначає, що двійник-душа, яка
відходить до предків, спочатку уявлялась чимось тілесним (душа-дихання, душазапах, душа-кров тощо), а не безтілесним. Причину цього він вбачає в згаданій
конкретності мислення, коли навіть роздвоєння людської істоти розуміли як суто
механічне дроблення.
Величезна роль у формуванні властивостей абстрагування й узагальнення
належить мові, яка значно розширює діапазон пізнавальної діяльності мозку.
Оперуючи словами і закріпленими в них образами, людина дістала можливість
мислити про предмети, які їй не дані в безпосередньому сприйнятті. Це було, з
одного боку, необхідною передумовою творчого перетворення світу, а з другого
– в цій відносній самостійності комбінації думок містилася можливість відльоту
їх від дійсності.
Роллю слова в пізнанні О.Потебня намагається пояснити віру в душу,
двійника. Він пише: «В міру того як виникло вірування, що більш тонка, менш
відчутна половина явищ є більш важлива, що тінь, душа, двійник, доля суть
причини життя, сну, хвоpоби, смерті, повинно було виникнути переконання, що
слова суть духовні сутності речей. Навіть найбільш доступні стародавній людині
спостереження над словом могли значною мірою сприяти виникненню віри в
духовні першообрази і причини явищ» (156). Якщо слово має вплив на людину,
то воно грає таку ж роль і щодо речей і, подібно до душі, є також відносною
сутністю предметів.
Хоча О.Потебня значно перебільшує роль мови (слова) в процесі
виникнення анімістичних уявлень, його думка про роль мови у формуванні
релігії заслуговує на увагу, адже в ній розкривається один із аспектів
гносеологічних засад розвитку релігії.
Досліджуючи гносеологічні фактори еволюції релігії, О.Потебня відводить
особливе місце pолі асоціацій у цьому процесі, прагненню людини віднайти
сутність і причини явищ. Людина на рівні буденного світосприйняття
усвідомлює, що кожне з них детерміноване, що «всякий земний предмет
зроблений, початок якого може бути визначений» (157). Прагнучи знайти
причини тих явищ, які стоять перед нею у її практичній діяльності і які здаються
їй таємничими, первісна людина, яка хибно розуміла причинно-наслідковий
зв’язок, пояснює необхідне через випадкове, довільно обране.
О.Потебня близько підійшов до розуміння гносеологічних мотивів
формування релігійного культу. Якщо за допомогою якихось знарядь праці,
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певних виробничих прийомів можна щось зробити, то чому б за допомогою цих
самих прийомів не вплинути на надприродні сили, щоб домогтися від них
бажаного для себе результату? Гносеологічний мотив релігійного культу мав
реальний прообраз – практичну діяльність людини, форми якої саме через їх
фантастичне витлумачення й були об’єктивною основою для виникнення магії.
О.Потебня підкреслює, що перші обряди не мають ніякого зв’язку ні з небесними
явищами, ні з божеством.
Однією з історично закономірних стадій, через які проходить у своєму
розвитку людська думка, О.Потебня вважав міфічне мислення. У певний період
історії воно було єдино можливим, неодмінним, розумним. Це мислення,
зауважує вчений, властиве не одному якомусь часові, а людям усіх часів, що
стоять на певному ступені розвитку думки. Міфи утворилися тоді, коли вже була
мова, яка об’єктивує думку, слугує засобом утворення загальних понять.
Міфологія, за Потебнею, виникає як відображення і пояснення явищ
реального світу. Міфічний образ – це не вигадка, не свідомо довільна комбінація
даних, що є в голові, а таке їх поєднання, яке, здавалося б, найбільше відповідає
дійсності. Водночас учений твердить, що образи міфічних богів, а також ті
відносини, які між ними існують, відображають земне життя та його суспільну
дійсність. Хай Боян «Слова о полку Ігоревім» є міф, хай Гомер буде міф, але такі
міфи не можуть утворюватись без відповідної дійсності, як не могли скласти міф
про сонячну колісницю люди, які не знають колісниці.
Здатність до абстрактного мислення О.Потебня пов’язував з виникненням
віри в єдиного бога і переходом до монотеїзму. Поняття «Бог» він вважає
продуктом певного етапу розвитку мислення. Не Бог формує в головах людей
розуміння себе, а сама людина, вкладаючи в нього свої власні земні умови життя,
які самі по собі не мають нічого надприродного, створює образ своїх богів. Для
підтвердження цієї думки вчений дає етимологічну характеристику слова «Бог«.
За цим аналізом криється його підхід до розуміння суспільних чинників появи
монотеїзму. Вчений вважає, що термін «Бог» походить від тих уявлень, які
людина мала про силу багатства. Адже недаремно в російській мові слово «Бог»
і «багатство» мають один корінь, а поняття «бідність» в старослов’янській мові
позначається словами «небог», «убог», тобто убогий.
Помітне місце в системі поглядів вченого на релігію посідає з’ясування
проблеми співвідношення християнства і язичництва. Після праць О.Потебні,
зокрема «О мифическом значении некоторых обрядов и поверий», які збагатили
уявлення про дохристиянські вірування в Даждьбога, Стрибога, Хорса та інші
божества, народжені прямо з побуту, навряд чи можна сприймати українців та
їхню самосвідомість як виключно християнізовані. Християнство має «стільки
залишків язичества, – зазначав вчений, – що з їх допомогою можна з достатньою
повнотою відтворити образ язичництва» (158).
О.Потебня називає кілька причин, які зумовили широке запозичення і
збереження в християнстві багатьох зовнішніх форм язичництва. Першою є роль
традицій, звичок. «Язичеські свята, які так зрослися з життям народу і такі тягучі,
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що приймали в себе побічну, християнську домішку, лиш би зберегти, хоч би
частково, улюблену, випробувану старовину» (159).
Другою причиною, яка сприяла живучості язичництва в християнстві,
вчений вважає діяльність самої християнської церкви, яка значною мірою
мимоволі сприяла довговічності язичництва, запозичивши з нього багато такого,
що сприяло швидкому поширенню самого християнства. «Християнські свята,
очевидно, не без умислу з боку церкви, – зазначає О.Потебня, – співпадають з
язичницькими. Церкви споруджувалися на місцях саме скинутих ідолів або
святих дерев, і народ продовжував звичні посвячення цих місць. Нерідко самі
стіни язичеських храмів перетворювалися в церкву. Язичеські гори і джерела
приймали імена християнських святих і на цих останніх переходила повага,
якими колись користувалися перші» (160).
Третьою причиною, яка зумовила живучість язичництва, вчений називає
«змішування поглядів простодушного народу», яке йшло від різнобічного
змішування язичницької і християнської зовнішності: язичництво стало
заповнювати в християнському світобаченні ті місця, які були не заповнені
новою вірою, що дала лише віpу в єдиного Бога. Серед них, по-перше,
«пояснення природи. Тому християнство могло лише трохи обмежити, але не
могло повністю відкинути тієї частини язичества, яка була звернена до природи».
Адже однобожжя, як зауважує вчений, «не містить у собі знання природи».
Християнство, вміщуючи своє божество поза світом, дає можливість «пояснити
явища природи механічними взаємодіями частин», що, на думку О.Потебні,
виправдовувало розвиток наук, «полегшувало пізнання природи, але не містило
його в собі».
У християнстві все, крім Бога і людської душі, – матерія, яка приводиться
в pух і порядок Божеством. Всупереч цьому язичництво поміщало богів
всередині природи, ближче до людини, і тим самим змушувало частіше шукати
пояснення явищ в кінцевих причинах. Язичники розуміли світ як саме божество
або сукупність божеств. О.Потебня розкриває гносеологічні основи таких
висновків, які він убачає в тому, що людина, займаючи незначну частину світу,
могла пояснити весь світ лише через порівняння його з тими обмеженими
знаннями, які вона мала про частину. Язичництво панує доти, доки є слабо
розвинутою наука, доки треба на всі питання відповідати «так бажано Богові«.
О.Потебня зазначає, що «перемогу над язичництвом християнство могло
одеpжати тільки за допомогою науки». Але оскільки науки ще не було, а те, що
було, було надбанням небагатьох, то «нижчі веpстви пpодовжують бути
язичниками у всьому, не виключаючи відношення явищ до кінечної пpичини,
Бога» (161).
Не заповненою хpистиянством сфеpою лишилися також «події сімейного
життя, наpодження, шлюбу, смеpті, такі заняття, як мистецтво, землеpобство,
скотаpство та ін.». О.Потебня відзначає, що навіть наприкінці ХII ст. пpостий
наpод «в найкоpінніших основах свого життя, в побуті сімейному тpимався
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дохpистиянської старовини». Весілля наpод спpавляв «за язичеськими легендами
з танцюванням і гудіннями». І не лише весілля народ гуляв по-старому. У побуті
людей залишилось ще багато pізних ігpищ, «зборищ ідольських», які
приваблювали людей так, що церкви стояли пусті.
О.Потебня не погоджується з тими, хто твеpдить, що до християнства
слов’яни не мали ніяких твоpів мистецтва, пісень, міфологічних епосів.
«Стаpодавні пеpеклади священного писання, – відзначає він, – застають вже
мову слов’янську надто pозвиненою і здатною до відволікань» (162). У слов’ян
були вже уособлені божества, поетичні сказання, міфологічний епос. Наpодна
поезія укpаїнців дає підставу для висновку, що все коло їхнього домашнього і
господаpського життя супpоводжувалося піснями. Яким би великим не був на
нього вплив хpистиянства, до цього часу, пише вчений, «ніхто ще не наважувався
твеpдити, що воно пpищепило любов до співу, тобто стільки ж і навіть більше до
поезії, ніж до музики» (163). Століття хpистиянства дали pазючу відсутність
віpшованої фоpми. «Відсутність пpекpасної фоpми вказує на те, що кpаса життя
зовсім не відчувалась, або нав’язувалась думці мимоволі, не свідомо і воpоже, як
диявольське насилання» (164).
Зміну pелігійних віpувань, зокpема язичництва християнством, О.Потебня
виводить з такого ідеального чинника, як співвідношення віpи і знання. Але,
pозмежовуючи поняття віpи і науки, вчений досить шиpоко pозуміє саму віpу.
Він визнає наукову віpу, наукову впевненість, наукове пеpедбачення, яке на
основі досвіду буде колись з’ясоване й не містить у собі нічого надпpиpодного.
Кpім того, під віpою вчений pозуміє містику в релігії, від якої віpуюча людина
не відмовляється навіть тоді, коли pелігійне запеpечується життєвими фактами.
Із концепції О.Потебні випливає висновок, що pелігія постійно змінюватиме свої
фоpми, пеpеміщатиметься до тих сфеp, які ще не знайшли достовірного
визначення. Психологічна потpеба у віpі, пpо яку мовить учений, це вже «pелігія
без релігії» як віpи в щось надпpиpодне. Виходячи з наявності в людини якоїсь
постійної психологічної потpеби у віpі, О.Потебня відтак обстоює думку пpо
вічність існування релігії.
Пpактичне значення віpи О.Потебня вбачає в тому, що вона пpиносить
людині заспокоєння в думці, що це коpоткочасове земне життя є пеpіодом
випpобувань, що стpаждання – це наслідок гpіхів, що за каяття вона матиме
ліпше, вічне життя. Але вчений не абсолютизує і не вважає коpисним «катоpгу
для спасіння душі», «вигнання pадощів життя, самокатування», за що виступав
кpитикований ним Ф.Достоєвський.
Перелічуючи ознаки, що тією чи іншою мірою можуть бути чинниками
буття нації, тим, що «робить певний народ народом», О.Потебня не їх вважав
неодмінними. «Вірна єдина прикмета, за якою ми пізнаємо народ, – писав він, –
і разом єдина, незмінна нічим і неодмінна умова існування народу є єдність
мови» (165).
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Що ж до «релігійної єдності», то, на думку вченого, вона не є такою
очевидною для єдності народної, як мова. «Великим історичним двигуном»
єдності віри, за Потебнею, виступає сама народність, народна єдність. Це тим
більше є характерним для українського народу, поліконфесійність якого сприяла
не його самоідентифікації, а, будучи використаною шовіністично настроєними
його сусідами, навпаки, – зденаціоналізації, полонізації чи оросіяненню значної
його кількості.
Хоча після 1863 року – року духовної кризи вченого, викликаної стратою
брата Андрія за участь у Польському повстанні, появою валуївського указу,
допитами в поліції, О.Потебня вже не виявляв якоїсь виразної зацікавленості
українським питанням, був надто обережним під час розгляду національних тем,
тримався на відстані від українського політичного й культурного життя, однак
за тими проблемами, які порушуються в його працях, відчуваються, часто
свідомо чи підсвідомо виражені, його українські корені й українські стимули,
українські уподобання.
Так, питання ролі релігії в національному житті українства, зважаючи на
історичну ситуацію і явне перетворення православ’я у чинник зденаціоналізації
рідного йому народу, О.Потебня окремо не розглядає. Але воно в
опосередкованому вигляді простежується в аналізах вченим різних духовних
процесів, історичних явищ. Це особливо виявляється в «Чорнових замітках про
творчість Л.Толстого і Ф.Достоєвського» (166), де Потебня критикує спроби
росіян возвеличити себе серед народів світу як «рід обраний», покликаний
врятувати їх, утвердити Москву в ролі «третього Риму». У своєму прагненні
«обустроить Русь» і розуміючи, що «четвертого Риму не буде, а без Риму світові
не обійтися», вони нехтують інтересами інших народів, перетворюють
православ’я в чинник права «великоросійського народу бути обраним для
великого служіння». Устремління росіян до цього месіанства, зауважує
О.Потебня, перетворюється в лихо для інших (в підтексті – і українського)
народів. Адже ці народи не можуть сказати «своє слово» в історії, бо за них його
скаже інший. Проте це вже не обходиться без крові.
У примітках до праці «Із записок з теорії словесності» О.Потебня засуджує
вороже ставлення російського православ’я до «местных наречий», зокрема до
«малорусского язика», намагання утвердитися в думці, що «місцеві говірки
можуть утримувати в собі лише вульгарні (майданні, лайливі) і жартівливі
вислови» і нездатні передати зміст учення Христа, Закон Божий (167).
Заперечуючи достовірність таких суджень, вчений посилається на те, що з часу
поширення християнства на українських теренах мова (він її називає
слов’янською) була такою розвинутою і здатною до відволікань, що нею
видавалися переклади Святого Письма (168).
Не погоджуючись з Достоєвським, який месійну роль російського народу
пояснював народними стражданнями в минулому, Потебня пише, що не було
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якоїсь «високої користі того, що турки різали болгар». Він проклинає такі
«інтереси цивілізації» і навіть саму таку цивілізацію, для збереження якої
«необхідно з людей здирати шкіру» (169).
Учений заперечує достоєвськівську мотивацію ідеї месіанізму
необхідністю піднесення духу народу. Така ідея, на його думку, хоч і підносить
дух певного народу, врешті-решт спричинює відокремлення народів, ворожнечу
між ними, тому що роль месії не дуже поважає всякі відокремлення. Для вченого
«немає обpаних, помазаних і пpовіщених пpоpоцтвом племен» (170). Відносини
між націями мають базуватися на пpинципі pівності, «на ознаці своєpідності мов,
їх впливові на хаpактеp думки». В ідеї національності мислитель вбачає
поpятунок для Укpаїни, бо «ідея національності є завжди вид месіанізму»,
спасіння. Плекати ж у себе національну ідею народ може лише на ґрунті
національної самосвідомості. На відміну від наших дідів і батьків, які «були
сильні у своїй наpодності мимоволі, самі по собі того не усвідомлюючи, вони
могли ще залишатися укpаїнцями», новітнє покоління може бути сильніше
«лише свідомістю своєї окремішності» (171).
В укpаїнську етнологію релігії О.Потебня ввійшов насампеpед науковим
з’ясуванням пpоблем фоpмування та генезису pелігійних віpувань, своїми
лінгвістичними і психологічними підходами до цих питань, які були
новатоpськими і не мали попеpедників. Потебня мову, зокрема мову релігії,
поставив у етнічний контекст як середовище її формування і функціонування.
Вчений особливо підкреслював роль мовних і релігійно-конфесійних чинників у
формуванні національної свідомості. О.Потебня зняв у своїй теорії видиму
суперечність між універсальним і конкретно-національним в мисленні, мові,
релігії тим, що визнав існування двох начал в цих явищах: загальнолюдських, що
породжені пізнавально-практичними потребами людей, універсальність яких
обумовлена єдністю людського пізнання та практики, і національних,
сформованих особливостями національного буття. Такими висновками Потебня
поклав початок новим напрямкам у науці – лінгвістичному релігієзнавству,
етнолінгвістиці, психоетнолінгвістиці, які розвили його послідовники.
3.7 ВІЛЬНОДУМНІСТЬ СВІТОГЛЯДУ ІВАНА ФРАНКА
В тій світоглядно-праксеологічній типологізації української людини, яку
провів М.Шлемкевич, франківська людина відсутня. Дослідник не обґрунтовує
при цьому своє бачення особливостей релігійності Івана Франка. Скоріше він
виходив з ототожнення вільнодумства з атеїзмом і не визнавав наявність
релігійної вільнодумності. Справа в тому, що Церкви ще якось сприймають
свободу релігії, свободу віросповідань, але кожна з них не допускає собі свободу
в релігії, свободу в своєму віросповіданні. Будь-які відхилення від догматів чи
канонів, довільне витлумачення окремих положень віровчення, а тим більше
антиклерикалізм, сприймається нею як єресь, а зрештою кваліфікується як
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атеїзм. Саме тому незручним був Іван Франко для церковного керівництва грекокатоликів Галичини, а православні користувалися тими його творами, де він
піддавав критиці Ватикан, його політику щодо слов’янства. Про праці
мислителя, в яких ним розглядалися світоглядні проблеми, навіть не йшла мова.
Іван Франко народився у 1856 р. у сім’ї селянина-коваля в Нагуєвичах, що
на сучасній Львівщині. Закінчив у 1875 р. гімназію в Дрогобичі й продовжив
навчання у Львівському університеті, студіюючи тут класичну філологію й
українську мову та літературу. В 1875 р. став членом редколегії студентського
часопису «Друг», в якому друкував перші свої поетичні твори. У 1877 р. разом із
Павликом і Терлецьким Франка вперше арештовують за соціалістичну
пропаганду. У 1878 р. разом із М.Павликом засновує часопис «Громадський
Друг», який потім виходив під назвами «Дзвін» і «Молот». Другий арешт 1880 р.
спричинив завершення навчання Франка в Львівському університеті. Працював
в часописах «Світ» та «Зоря», газеті «Дзвін». Поїздки в 1885-1886 рр. у Східну
Україну сприяли його знайомству тут із відомими тогочасними українськими
політичними і культурними діячами. У 1887-1897 рр., повернувшись до Львова,
Франко працював тут, як сам це назвав «в наймах у сусідів», в різних польських
і німецьких часописах. За підтримки М.Драгоманова у 1890 р. став
співзасновником Русько-Української Радикальної партії, разом з М.Павликом у
1890-1895 рр. друкує часопис «Народ». Продовжував свої студії у Чернівецькому
та Віденському університетах. В останньому у 1893 р. захистив докторську
дисертацію у відомого славіста В.Ягіча про духовний роман «Варлаам і Йоасаф».
Реакційні кола Львівського університету, зокрема і за його бачення природи і
функціональності релігії, ставлення до католицької церкви, не допустили Франка
на професорську посаду в цій навчальній установі. Висувався він послом до
Віденського парламенту. З часом розійшовся з М. Драгомановим у поглядах на
соціалізм і в питанні національної самостійності, закидаючи йому пов’язання
долі України з Росією. Разом із народовцями після краху у 1899 р. Радикальної
партії Франко прилучився до заснування Національно-демократичної партії, з
якою співпрацювів до 1904 р., коли закинув свою активну участь в політичному
житті. З 1894 р., з приїздом М.Грушевського до Львова, активно співпрацював з
ним, став дійсним, а потім – почесним членом Наукового Товариства ім.
Шевченка, очолював його філологічну секцію. Публікував у «Записках НТШ»
свої наукові праці, історично-літературні нотатки, рецензії та ін. Редагував
«Літературно-Науковий вісник» НТШ. Всебічну обдарованість, енциклопедичну
освіченість і надзвичайну працьовитість Іван Франко виявив навіть після
тяжкого для його здоров’я 1908 р. і до 1916 р. смерті. Сліди його творчого
таланту знаходимо на багатьох ділянках культури. Він постав поетом, прозаїком,
драматургом, мовознавцем, фольклористом, істориком, релігієзнавцем,
етнографом, різноплановим критиком і істориком літератури, перекладачем і
видавцем. У Франка наявні чисельні різнотемні філософсько-соціологічні,
суспільно-політичні, релігієзнавчі та економічні розвідки. Він постав золотим
мостом між українським духовним світом і європейською культурою.
Іван Франко – це епохальна постать в історії української духовності. Саме
тому його намагалися і намагаються зарахувати до свого активу послідовники
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різних світоглядних орієнтацій. Він – матеріаліст і пантеїст, атеїст і віруючий,
діалектик і метафізик, марксист і антимарксист, інтернаціоналіст і націоналіст.
У розвідках про світоглядні засади творчості І.Франка радянської доби
мислитель беззастережно відносився до непохитних матеріалістів та войовничих
атеїстів, поставав надто «близьким до марксизму». При цьому в дослідженнях
домінувала не об’єктивність чи наукова чесність, а скоріше патетична риторика
і схоластичні узагальнення, побудовані переважно на окремих цитатах, вирваних
із цілісного контексту творів мислителя і довільно підтасованих під діалектикоматеріалістичну світоглядну позицію. І тут можна погодитися з оцінкою таких
викрутасів дрогобицьким філософом І.Герасим’яком, який зазначав, що тоді в
оцінках ми мали «відверто кон’юнктурно-практичне прочитання творів Франка,
як і абсолютизацію його окремих суб’єктивно-поетичних рефлексій чи
емоційно-загострених публіцистичних висловів, далеке від розуміння сенсу
справжнього, хоча місцями і суперечливого освоєння мислителем духовної
культури людства, ролі й місця в ній релігії і Церкви. Тому в дослідженнях його
творчого здобутку передусім варто повернутися до самого Франка, а не
займатися різними вигадками навколо його великого імені» (172).
Дійсно, на початках своєї творчості Іван Франко не сприймав як
неістинний і небезпечний самовпевнений висновок основоположників
марксизму про необхідність абсолютного ідейно-теоретичного подолання релігії
як хибного світогляду. Проте згодом мислитель утвердився в думці, що ідея
такого «подолання» переслідувала не загальнолюдські, гуманні інтереси, а
слугувала вузькопартійним, егоїстичним цілям, являла собою подолання «для
себе», а «не для інших». Зрештою вона трансформувалася у «формальну релігію,
основану на догмах ненависти і класової боротьби» (173).
В останні роки з'явилася низка публікацій, автори яких доводять, нібито
Іван Франко вже не був атеїстом і вважати його таким могли лише ті, хто
керувався принципами вульгарно-соціологічної методології. Але «реабілітанти»
І.Франка, знову ж таки як і ті, від кого він реабілітується, скажемо їх же словами,
припускаються поверхового і відверто кон'юнктурного прочитання праць
Каменяря, абсолютизації його окремих суб'єктивно-поетичних рефлексій або
емоційно загострених публіцистичних висловів. Так, Зиновія Франко, хоч і
заперечувала правомірність твердження «Франко – атеїст», водночас
зауважувала: «Що казати! Певна основа для такої вивіски була» (174).
Дрогобичський доктор-богослов нашого часу Мирон Бендик у своїх
спробах дати оцінку світоглядних орієнтацій Івана Франка наголошує: «Франко
– суперечливість. На рівні світогляду він поділяв думки атеїстично настроєних
філософів – Бог чи боги створені уявою людини. Цей висновок Франка (поема
«Ex nihilo») був наслідком безсистемного і некритичного читання дуже різної
літератури… У часи Франка так висловлюватися, як в поемі, було модно. Це
вважалося прогресивним вільнодумством. Хоча вже в цій поемі Франко
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інтуїцією свого таланту намагається заглянути в перспективу і запитати: що
настане після повалення богів у свідомості людства? Його відповідь вражаюча і
дуже сучасна: порожнеча. Франко не знає, чим цю порожнечу можна буде
заповнити». Продовжуючи свої розмірковування, М.Бендик пише: «Біблія, з
якою Франко у багатьох творах не погоджувався і полемізував, одночаснго
бентежила і, неначе магнітом, притягувала його. Бог, якого він словами
заперечував, одночасно сприймався ним інтуїтивно і неначе змушував говорити
про себе - чи то негативно («Ex nihilo»), чи позитивно («Мойсей»)». Ці думки
богослов видрукував у збірнику «Іван Франко і релігія» (Дрогобич, 2004).
Внучка мислителя сама визнавала, що його атеїзм засвідчує критичний
підхід до політики Ватикану стосовно східних слов’ян, до унії, до владик і їхньої
діяльності в XVII-XVIII ст., до міфології християнства і до священиків
москвофільської орієнтації, що були речниками денаціоналізації.
Не маємо змоги цитувати тут широко окремі думки з численних творів
І.Франка атеїстичного спрямування. Згадаємо насамперед його «Ех nihilo.
Монолог атеїста», який починається словами:
Нема, нема вже Господа на небі!
Немає Творця, ані самодержавця,
Нема того, що всемогучим словом
Усе з нічого вивів! Наче тінь
Велика, залягав він світ цілий,
Тьмив мозги людські сотні тисяч літ.
А нині щез він! Сонце! Сонце! Світло!
Нема його! Свобода! Я черв'як,
Я, незапримітний атом в природі,
Я вбив його, розпанахав, розвіяв!...
Мечем знання і досвіду людського
Я голову йому відсік. Моя побіда!
Його нема і не було ніколи!
Я пхнув його у те ніщо безмірне,
З котрого повороту вже немає! (175).
У вірші «Нема, нема вже владаря грізного» поет зауважує:
Пізнай, що досі сам творив
Ти Бога і за свій твір лив
Кров, приймав тортури...
І тут же додає: «Нема того, що світ створив з нічого – Бога на небі» (176).
Розкриваючи своє розуміння основного в релігії – ідеї Бога, І.Франко
доводить, що вона є людським витвором: «Чоловік творив Богів з нічого, все на
образ свій і на свою подобу» (177).
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Питання релігійності щодо себе І.Франко називав «найменше спорним».
Ще 1878 р. у листі до Ольги Рошкевич він писав, що «як у всякім іншім взгляді,
так і в релігійнім, я не думаю мовчати і таїти своє переконання, обзираючись на
побічні обставини, на крики поліції, духовенства і пр. Правда понад усе!» (178).
Тому спроби декого з нинішніх авторів у той чи інший спосіб підправити
мислителя є некоректними. Франко говорить сам за себе. У листі до
М.Драгоманова в липні 1890 р. поет згадує свою розмову з професором
Львівського університету Шараневичем: «Старий був по обіді... і, вдарившися в
щирість, розпочав розмову зо мною зовсім так, як щедрінський становий: «Ну,
скажіть мені, вірите в особистого Бога, чи ні?» Признатись, я трохи сконфузився
таким питанням і почав звертатися так, що се діло приватне, інтимне і т. д., але
він не унявся. Тоді я сказав, що не вірю» (179).
Арелігійність І.Франка – то не вияв якоїсь молодечої вдачі, як це твердять
ті, хто намагається залічити мислителя до глибоко віруючих і довести, що «божа
іскра» жевріла в ньому все його життя аж до останнього віддиху. Із статті о.
Романа Луканя «Д-р Іван Франко і василіяни» дізнаємося, що навіть будучи
смертельно хворим і вітаючи радо священиків-василіян, які навідували його,
поет «зажартував собі» з пропозиції о.Теодозія Галущинського прийняти у нього
сповідь і «скоро перевів розмову на щось інше. Час від часу тратив притомність,
хоча загалом говорив речемо»(180).
Проте арелігійність Франка – це не якийсь голий войовничий антитеїзм.
Філософ по-своєму розумів релігію. У статті «Радикали і релігія», розкриваючи
своє розуміння сутності релігії, він писав: «Релігією називається не тільки віра в
якісь надземні вищі істоти, обдаровані вищою силою, ніж люди; не тільки віра в
те, що і в людях є часть тої найвищої істоти (душа) і що люди повинні своїм
життям і своїми учинками наближуватися до тої істоти. До релігії належить
також чуття, любов до тої вищої істоти і до інших людей, любов до добра і
справедливості, а в кінці також добра воля, постанова жити й самому так, щоб
наближувати себе і інших до тої вищої істоти» (181). Підсилюючи сказане,
мислитель зазначає: «Отсі три складники конечні для поняття релігії. Віра без
любові і без сильної волі, що показується в ділах, не чинить ще релігійного
чоловіка. Так само самі вчинки без віри в вищу справедливість і без любові до
тої справедливості і до інших людей чинять чоловіка фарисеєм, але ще не
правдиво релігійним чоловіком» (182).
З наведених думок І.Франка щодо природи релігії випливає два висновки:
1) релігія – це не лише віра в надприродне, що, зауважимо, характеризує наявну
ще в нашій літературі марксистську концепцію її природи; 2) релігія включає в
себе також любов до добра і справедливості, до інших людей і прагнення жити
так, щоб твоє життя відповідало тим ідеалам добра, які притаманні вищим
істотам. Саме тому філософ закликає у справах релігії «поступати розумно, як
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личить розумним і просвіченим людям». «Ми видали війну на смерть темноті і
туманенню. Але ми твердо переконані, що розум і просвіта не суперечні релігії і
правдивій релігійності, але противно, мусять бути їх головною основою... І коли
ми випустили точку про раціоналізм із нашої програми, то се для того, що... не
потребуємо займатися релігійними справами» (183).
Отже, арелігійність Івана Франка – це не якийсь усталений, включений в
русло певної світоглядно-ідеологічної доктрини (як у марксизмі) феномен, а одна
із складових рис детермінованої всіма складностями і суперечностями часу
тодішньої історії його цільної культурологічної концепції, визначальними
аспектами якої були гуманізм, українські національні і загальнолюдські ідеали.
Критерієм оцінки ролі релігії і Церкви, на думку І.Франка, має слугувати
об’єктивний аналіз закономірної логіки їх постання і розвитку. Передрелігійні
мотиви спочатку не виділялися як щось особливе і самостійне, а були
безпосередньо вплетені в різні звичаї, обрядово-побутові практики, виступали
невід’ємною складовою господарсько-виробничої діяльності первісної людини.
«Совість, моральність, релігія тонули і щезали ще зовсім в мраці церемоній, і аж
звільна почали з неї виділюватись, різницюватись… Церемоної були вступною
школою релігійності» (184). Виконуючи через включення в обрядово-звичаєву
сферу функцію згуртування «єдиничного чи й суспільного життя людей«, релігія
поступово реалізовувала свій вищий «духовний« потенціал, стаючи для людини
засобом її самопізнання й самоусвідомлення, особливим засобом суб’єктивноемоційного освоєння світу. «Чоловік мусив мати якісь темні вірування про душу
в собі самім і про духів своїх предків, про духів убитих ним звірів і т.д.»(185). Як
окрема, незалежна форма людського життя, первісні релігійні вірування
«втягують у свій обсяг і найбільшу часть обрядів, … забирають в свої руки власть
над усіма поступками, над цілим життям чоловіка» (186).
Відтак І.Франко розумів складність відношень людини і природи як
відношень частини й цілого. І тут ми погоджуємося з А.Войтюком, що було б
прямолінійним спрощенням розглядати лише як фігурально метафоричний,
позбавлений серйозного філософського навантаження вислів героя поеми І.
Франка «Страшний суд»:
І почую в собі силу
І безмірну духа владу
І перед найвищим Духом
В пориві любові впаду (187).
Глибокий філософський зміст має заклик поета «через часове і тілесне
проникать в духовне й вічне». Людина є органічною частиною не лише певного
етносу, всього людства, а й Всесвіту як цілого і при тому не тільки в
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матеріальному, а й у духовному значенні.
Я ростиму й сам в безмежність.
Все проникну, все прогляну,
Все скоштую – вище , глибше –
розвіюся в нірвану (188).
Визнаємо, що належно ще не оцінено дослідниками Франкову «Поему про
сотворіння світу», написану ним у зрілому віці – в 1905 р. У ній вперше в історії
суспільної думки України дається науковий аналіз релігійного вчення про
створення світу, розглядаються старозавітні основи християнства. Уніатський
канонік Микола Кондрад, виходячи з того, що релігійні догмати «наставлені
розумом Бога» і людській критиці не підлягають, назвав поему «кощунством». А
це тому, що, спираючись на історичний метод дослідження і використовуючи
здобутки порівняльної міфології, І.Франко показує в цій своїй праці, що так звані
Мойсеєві книги є не символом якоїсь «божої премудрості», а витвором людської
думки, «висловом дитячої віри недосвіченого чоловіка» (189).
Біблійні оповіді, на думку І.Франка, слід розглядати як відображення
певного рівня розвитку уявлень людини про світ, бачення нею довкілля.
Оскільки три тисячі років тому, коли створювалися ці оповіді, наукового
пізнання як такого ще не існувало, то в поясненні явищ навколишнього світу
головну роль відігравало фантастичне мислення, яке найчастіше ґрунтувалося на
простих аналогіях. Знаючи здебільшого саму себе, спосіб своєї діяльності,
людина прагнула перенести ці знання, як достовірні для неї, на світ загалом,
віднайти в ньому (а то й приписати йому) ті самі процеси й дії, які їй були
безпосередньо доступні. Ось тому й виходило, що світ обов'язково хтось творить,
а сама людина також є продуктом творіння якоїсь іншої істоти, а не простим
витвором природного саморозвитку, частинкою природи.
Оцінюючи спроби алегоричного витлумачення біблійних оповідей,
І.Франко зауважував, що «така оборона божеського походження сеї повісті
далеко гірша від простого заперечення. Бо коли той, хто писав першу главу
Книги Буття, справді знав, як творилося небо і земля і все живе на землі, то
виявляється питання, нащо він писав про се так неясно, що тисячі літ люди не
могли розуміти його! Коли Бог справді вітхнув того письменника і диктував
йому ті слова, то яку ціль міг мати Бог, дурячи людей» (190).
Аналіз спадщини І.Франка дає підстави для висновку, що він був
релігійною людиною, але не в усталеному досі розумінні релігійності. Його
релігійність – це не віра в якогось особистісного Бога. За характером останньої
філософ наближався до Л.Фейербаха, у якого в ролі істинної релігії виступала
любов між людьми. «Правдива релігійність» І.Франка ґрунтується на вірі у
найвищу справедливість, вартісність діяння людини відповідно до морального
ідеалу, що є виявом розумного внутрішнього переконання й пізнання світу.
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Атеїст, за І.Франком, – це не той, хто кидається в бій проти релігії, а той, хто, не
сподіваючись на постійну допомогу і сприяння Бога, бо наділений ним свободою
волі, горить бажанням «добувати хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі».
Саме такий світогляд ще давні греки називали атеїстичним. Такий атеїзм
сприймав і Франко, таким атеїстом був і він сам. Ідеал вільної людини у вільній
Україні був для поета символом справжнього щастя.
Бог для І.Франка – це не щось антропоморфне, зриме, пізнаване, досяжне.
Він є виявом прагнення людини до абсолюту, волі, справедливості, добра, є її
духовним витвором. Тому поет закликає:
Прокинься! Час на власні ноги стати
І бачити себе самим собою,
Час свою велич і слабість пізнати
ясно, в спокою.
Традиційно-релігійним уявленням І.Франко давав свою інтерпретацію,
використовуючи пантеїстичні концепції Спінози й Бруно. Йому явно імпонувало
позбавлене «грубо-антропоморфічного шкаралупиння» спінозівське розуміння
Бога як внутрішньої сутності, субстанції Природи-Всесвіту. Своє витлумачення
Бога поет вклав навіть у міркування про Всевишнього Івана Вишенського:
Але ж Бог –творець усього,
Він творець тепла і світла...
Бог – се світло і тепло! се тепло –
воно за хвилю в мертвім тілі творить душу,
у душі тій родить віру –
вицвіт віри тої – Бог (191).
Навіть Христа поет вважав земною людиною з пантеїстичним
світобаченням, ставлячи його в один ряд з великими Вчителями Людськості,
«ищущих царствія Божія и правды єго». Вважаючи відчуття прекрасного
залежним від індивідуального розвитку кожної людини, І.Франко основою цього
«індивідуального світу» називав «іскру божества, которою наділений дух
людський». Життя може її розвити, може розпалити в ясний промінь, котрий
палає в людськім серці. Саме тому мислитель визначав поезію як «винайдення
іскри Божества в дійствительності».
На думку І.Франка, людина, будучи частиною Всесвіту, не є йому цілком
підвладною, а так саме вільною в своїх діях, як і все навколо неї. Він пише:
Пізнай, що ніт тобі над тебе власти!
Пізнай, що в тобі лиш твоя надія!
Знай, що лиш сам себе ти можеш спасти,
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Ти — твій месія! (192).
Будь-яке релігійне вчення філософ сприймав як продукт діяльності
людини. Але вона своїм розумом, гадає він, не в змозі збагнути абсолют, єство
«волі і простору», навіть наблизитися до їх пізнання. Тому мислитель висловлює
сумнів щодо вірогідності заземлених у Біблії основних догм іудейської і
християнської релігій, показує їх невідповідність здоровому глузду.
Франко обстоював думку, що Церква, якщо вона претендує на «носія
мудрості», носія освіченості, не повинна розглядати свої догмати і канони як
незмінні і незаперечні істини, непідвладні вимогам конкретних реалій
суспільного розвитку. Така орієнтація Церкви, на думку Івана Франка, лишає її
самоцінності та суспільної значимості, позбавляє її можливості розвитку
відповідно вимогам часу, перетворює релігію в носія «догматичної моралі«,
відірваних від життя «колінопреклонних, поклонобийних та черствосердних
установок, що вносять в суспільність не «чисте підкріплююче вино», а «наркотик
на приспання» (193).
Провідним у ставленні І.Франка до релігії було не просте заперечення
цього сповненого загальнолюдського змісту духовного феномена, а прагнення
виявити те, якою мірою вона, а також її інституції можуть служити інтересам
народу, виконувати роль його духовного взірця, сприяти національному
самовиявленню й розвою. При цьому мислитель враховував місце релігійного
фактора в національному житті. Поняття «народність» (нація), за І.Франком,
фіксує два моменти життя і розвитку народу – «природну форму», куди входять
географічне середовище, расові ознаки, мова і «культурний зміст». Щодо
останнього, то він не є природним, даним людині від народження, а тим, що
набувається в процесі життя. Зокрема, такими є всі галузі людського знання.
Серед них виняткового значення І.Франко надавав саме релігії.
Чітко розмежовуючи релігію як різновид духовності і церкву як
організацію віруючих, філософ показує різну їх роль у суспільному розвитку
взагалі і житті етносу зокрема. Якщо релігія, виражаючи ідеал людськості,
загалом сприяє поступові нації, то вплив церкви тут надто суперечливий. Він
залежить як від особливостей особистісного фактора – діяльності духовних осіб,
що її складають, насамперед служителів культу, так і від характеру церковної
організації, умов і можливостей функціонування в суспільстві релігійних
інституцій. Саме діяльність отців церкви призвела до того, що християнство
першим дало світові зразки воєн і різні розуміння Бога.
Хоч Церква як спільнота одновірців в ролі суспільної інституції виникла
самостійно, але в процесі державотворення вона поступово перетворилася із
рівноправного партнера в покірну заложницю влади, позбуваючись своєї
самостійності і самобутності.
Трансформація в такий спосіб релігії в суспільне життя спричинила
нівелювання її істинно-природного покликання як духовно-морального і
192
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консолідуючого провідника суспільності, призвела до продукування й
поглиблення «ненависті, погорди та воронування» між народами і конфесіями,
освячення і виправдання навіть а поступових сил і устремлінь. Оцінюючи
первісне християнство, мислитель зауважує, що воно «зовсім не тягло назад …
але старалося піднести всіх людей вище. Воно проповідувало загальне
братерство в дусі і правді, піднімало людей з їх буденних матеріальних інтересів
до вищого морального життя, додавало їм твердості і сили в боротьбі з різними
спокусами життя і тим самим було чинником поступовим» (194).
Водночас, спираючись на історичні реалії Російської імперії, Франко
відзначав, що «всевладна бюрократія… потребує лише фіктивного, мальованого
фарисейського православ’я, зведеного до абсурду і втопаючого в багно,
здеградованого до ролі слуги, поліцейського та шпіона душ, бо тільки таке
православ’я може давати санкцію всім її огидним заходам» (195).
Іван Франко висловлює своє вдоволення тим, що церковно-політичні
комбінації зрештою не спроможні були досягнути тотально-руйнівних наслідків,
не ввійшли глибоко в душу нашого народу, не перетворили українців у
«безглузде стадо».
Викриваючи «негідну щодо слов'ян» політику Ватикану як «світської
влади начальників католицизму», І.Франко при цьому зауважує, що в діяльності
пап часто людське, світське домінувало над релігійним. Саме тому «відколи
тямить історія, католицизм був усе завзятим ворогом слов'янщини, і хто знає, чи
не приніс їй більше шкоди від усіх кривавих війн з мадьярами, німцями та
татарами» (196).
У Ватикані добрими дорогами вважалися ті, які мали за мету придбання
престолові «нових слуг», «нової опори». Тому папська політика щодо слов'ян,
зауважує І.Франко, була «двуличною». Папство кокетувало щодо тих
слов'янських народів, які були віддані католицизмові. І там, де католицизм
прийняв форми та складники, які відповідали духові народу та часу, він не був
надто шкідливим і навіть сприяв «до здвигення народності». Щодо тих
слов'янських народів, які перебували поза сферою впливу католицизму (а ними
були й українці), Ватикан провадив політику підступу й приниження.
Щоб втягнути до своєї курії східнослов'янські землі, папа Лев ХІІІ
влаштував 1881 р. у Ватикані свято просвітителів Кирила й Методія. На думку
І.Франка, останнє було політичним, «з видом на державу, ніж з видом на
народи». Значущих наслідків це свято не мало, бо метою його було забезпечити
зростання лав вірних католицизму, а не добра слов'янським народам, серед них і
українському, адже його біскупи там були присутні. «Про ніякі слов'янські діла,
про ніякі інтереси тих мас народних, заселяючих слов'янські землі, не було при
тім святі ані згадки» (197). Верховодили на святі ті, хто відверто бореться проти
освіти і добробуту робочих людей, хто робить слов'ян «безглуздим стадом,
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придатним тільки на обстриження та до тягла» (198).
На думку І.Франка, не треба ототожнювати відносини кліру різних народів
з відносинами до всього церковного мирян. Поїздка на свято українських
духівників аж ніяк не означала прихильності до Ватикану всього народу.
Світську політику релігійних інституцій має провадити не лише побожна особа,
а насамперед та, яка знає практичні справи нації, бореться за її інтереси. Таким
український митрополит Сембратович, на думку І.Франка, не був. Тому в
нашому люді знайдуться сили, які доведуть римській курії, що її панування як на
Заході, так і в Слов'янщині недовговічне.
Мислитель доводить, що католицизм, стаючи можливою живою струною
національного життя, карає етнос політично. Це він ілюструє прикладом Польщі.
«Перейняття латинства принесло Польській державі і польському народові
необчисленні шкоди». Латинство – сила міжнародна, а тому воно противне
почуттю будь-якої народної окремішності. Єднаючись з ним, Польща тим самим
обмежувала всілякі можливості свого подальшого існування. «Латинство
ставило її вороже до Сходу, т.є. до її природних аліантів (союзників. – К.А.), а
зате хилило її до Заходу, т.є. до сильніших від неї ворогів, котрих жертвою вона
мусила статися часть по часті» (199). Таке становище було в XIX ст., коли поруч
з культуркампфом відбувався процес онімечення поляків. Польська шляхта з
католицьких мотивів єдналася з німецькими клерикалами також і в Галичині.
Все це дало підставу І.Франкові розглядати захист українства від
златинення як прогресивний вияв прагнення до національного самозбереження.
Криваві війни козацькі, зауважує він, окрім національного і соціального, мали
також виразний мотив релігійного. А це тому, що наступ латинства на Східний
обряд – руське богослужіння, календар, трираменний хрест тощо – означав
наступ зовнішніх сил на те, що становить елемент національної культури,
української душі.
Неоднозначною є оцінка І.Франком і Берестейської церковної унії 1596 р.
Численні домисли і спекуляції навколо цього питання втрачають свій сенс у
контексті світоглядно-політичної орієнтації мислителя, бачення ним місця
релігії в духовно-культурному розвитку людства.
Як і в запровадженні християнства на Русі, так і в унії І.Франко бачив
багато суб'єктивних, політично-кон'юнктурних і відверто чужих природному
розвиткові Української Церкви моментів і чинників. Унія, на його думку, була
причиною тривалої і важкої боротьби всередині українського народу і в
кінцевому підсумку відзначилася великими втратами в його духовному і
політичному розвитку. Цілком слушними були й лишаються Франкові
міркування про прагнення польських панівних верств, шовіністично настроєної
інтелігенції і духовенства використати унію як своєрідний «узаконений акт» для
посильного ополячення українського народу, позбавлення його власної
національної ментальності. Та церковно-політичні комбінації й інтриги
католицизму як «завзятого ворога слов'янщини«, констатував І.Франко, не
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спроможні були досягнути тотально руйнівних наслідків, «не ввійшли глибше в
душу нашого народу», не перетворили українців у «безглузде стадо».
Розглядаючи унію в контексті розвитку Західної Європи як необхідний
момент ціліснісного ходу історичного розвитку, філософ однозначно вирізняє в
наявних на той час інтеграційних процесах між Сходом і Заходом «завдатки
розвою і поступу». «Не цураючись традицій греко-руських, унія розчиняла народ
– ті ж двері для впливів західних на нашу суспільність, впливів безпосередніх і
багатших, ніж се досі було можливе» (200). Об'єктивна логіка історії вела
українців, як і інші народи, в XV-XVI ст. до формування нової національної
релігії – греко-католицизму, що є синтезом елементів східної і західної
церковних культур.
Як засвідчує історія, великої шкоди національному розвиткові українства
завдає національний клерикалізм. Галицьких клерикалів завжди не задовольняло
те, що переважна частина українців є православною. Вони ненавидять їх і з
обрядових причин. «Збруч в очах наших клерикалів, – зауважує І.Франко, – є для
галицьких українців далеко глибшим кордонним ровом, ніж Сян або Вислок.
Звідси й виходить, що цей клерикальний українізм стає на практиці політичним
індиферентизмом» (201).
Український патріотизм, що виходить за межі греко-католицького обряду,
для галицьких клерикалів є мало не злочином. Саме тому, закликаючи до злагоди
з поляками тільки на тій основі, що вони католики, до безумовної покірності
шляхті, що управляла Галичиною, клерикали цим самим вели «до злагідності
українського патріотизму», до приниження боротьби за національне визволення.
Визнаючи позитивну роль церкви в справі національного відродження,
Іван Франко водночас зауважує, що неупереджений досвід історії нашого народу
показує, окрім незаперечних заслуг деяких осіб з-поміж духовенства, також і те,
що переважна більшість його була досі частіше гальмом, аніж підоймою нашого
народного поступу. Духівництво бачило упадок українського народу через брак
шкіл, але ніколи не давало гроші на розвиток освіти. «Противно, коли львівські
міщани за жебрані гроші заложили у Львові школу і шпиталь, то православний
єпископ Балабан виступив як найзавзятіший ворог тої справді національної
праці» (202). Уніатський священик Осип Левицький схвалив конфіскацію
австрійськими властями «Русалки Дністрової» М.Шашкевича. Газета «Руський
Сіон» уніатського митрополита Сембратовича піддала анафемі твори
Т.Шевченка. Попи й біскупи навчили наш народ бити поклони перед кожним
урядом, домагаючись прав і користей у такий спосіб для себе. «Скажемо коротко:
не попи удержали українську народність, а хлопи. Не попівська політика
піддержить і розвине далі ту народність, а хлопська, а при тім широко поступова,
радикальна» (203).
Своєрідним докором православ'ю є поема І.Франка «Іван Вишенський».
Автор, використовуючи різні художні прийоми, засуджує афонського аскета за
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те, що він для України «давно... вмер», віддавшись цілком боротьбі за спасіння
власної душі, внутрішньому релігійному самоспогляданню. Мертвими для
України у франкову добу були православні парафії, які виконували функцію
провідника великоросійської політики царського уряду. Намагаючись хоч якось
розтопити егоїстичне прагнення І.Вишенського врятувати себе для «Божої
ласки», відродити в нього почуття громадянського обов'язку, І.Франко насилає
на свого героя «запах» рідної української природи, що спонукає його на роздуми:
Та невже ж та Україна –
Сей квітчастий рай веселий,
Се важке, кроваве пекло –
Ще для мене не чужа ? (204).
Хвиля любові до рідної землі розтинає душу аскета, який бажає
повернутися в Україну, щоб очолити в ній боротьбу з її визискувачами. Через
образ Івана Вишенського Франко передає свою мрію про відродження саме
Українського Православ'я, включення його на правах визначальної сили до
процесу національного розвою.
Нещастям українства вважає І.Франко те, що більша частина його
інтелігенції – попи. Хоч і мають вони певні заслуги в національному
відродженні, та все-таки вони наклали на нього свій відбиток, намагаючись
втиснути його в тісні рамки своїх інтересів (205). На думку філософа, народний
поступ можливий лише на плечах незалежної світської інтелігенції.
Український етнос не вперше в своїй історії розпочинає процес
національного відродження, не будучи ще сформованим як єдина національна
спільнота, нація. Така ситуація склалася в Україні наприкінці XIX – початку XX
століть. Окреслюючи ті «дійові задачі», які стояли перед українською
громадськістю, Іван Франко зазначав, що потрібно «витворити з величезної
етнічної маси українського народу українську націю, суцільний культурний
організм, здібний до самостійного культурного і політичного життя, відпорний
на асиміляційну роботу інших націй, відки б вона не йшла, та при тім придатний
на присвоєння собі в якнайширшій мірі і в якнайвищім темпі загальнолюдських
культурних здобутків» (206).
Розв'язання національного питання мислитель вважав одним із важливих
завдань демократичного руху. Заслугою його є те, що це розв'язання він
оцінював як лише один із виявів розвою народу, ставлячи цю проблему в один
ряд з питаннями економічними, громадянськими, освітніми. Аналізуючи
«Хуторну поезію» П.Куліша, в якій обстоюється думка, що «без чуда і без руки
Божої не може бути обновлення і розбудження українського народу», І.Франко
пише: «Тут, як ніде і ніколи в світі, ані чудів, ані рук Божих не потрібно, а тільки
рук і розумів людських» (207). Успіх національного руху значною мірою залежить
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від того, чи навчимося ми «чути себе українцями», чи ми «пізнали ту свою
Україну», чи ми «боліємо кождим її частковим, локальним болем» і радіємо
«кождим ... її успіхом», чи почуваємо себе частиною всіх виявів її життя. Стоячи
на специфічних світоглядних позиціях, Іван Франко доводив, що «Царство
Боже» спаде на землю не завдяки молитвам до Бога. «Молитва – слаба там
підмога, де лиш розум і труд у пригоді стає».
Щодо себе мислитель сказав так: «Мій руський патріотизм – то не
сантимент, не національна гордість, то тяжке ярмо, покладене долею на мої
плечі. Я можу здригатися, можу стиха проклинати долю, що поклала мені на
плечі це ярмо, але скинути його не можу, іншої Батьківщини шукати не можу, бо
став би підлим перед власним сумлінням. І коли що полегшує мені нести це ярмо,
так це те, що бачу, як руський народ, хоч він гноблений, затемнюваний і
деморалізований довгі віки, хоч і сьогодні він бідний, недолугий і непорадний,
все-таки поволі підноситься, відчуває в щораз ширших масах жадобу світла,
правди та справедливості і до них шукає шляхів. Отже, варто працювати для
цього народу і ніяка праця не піде на марне» (208).
У своїй «Святовечірній казці» Іван Франко писав:
«Отсе рідня моя! Отсе моя держава,
Мої терпіння всі, моя будучність, слава:
Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ,
Отсе, сини мої, мій чудний рай – для вас!
Любіть, любіть його ! Судьби сповниться доля,
І швидко власть чужа пропаде із сього поля!
Не стане тих, що десь на вас наругу зводять,
І щезне сила їх, мов мгли нічні проходять».
Думаю, що такій любові до України і роботі на Царство Боже на її землі в
Івана Франка мав би повчитися кожний українець, незалежно від його
світоглядних уподобань.
ІВАН ФРАНКО ПРО СВОЮ НЕЛЮБОВ ДО УКРАЇНЦІВ Відбулися
вибори Президента України. І знову українці поставили собі підніжку у своєму
національному відродженні. Вони в масі своїй проголосували за чужоземця, бо
ж Янукович –білорус, загально малоосвічену і з кримінальним минулим особу.
А що гірше – особу, для якої Україна – не святиня, її мова – предмет торгу і
віддання на поталу концепції так званої двомовності, а в такий спосіб повернення
до долі, визначеної їй ще ганебним декретом Валуєва . Особу, яка привласнила
за безцінь хапужним способом і окупувала святу для українців місцину –
Міжгір’я, де колись знаходилися княжі будівлі і де може знаходитися десь в
закопі славна бібліотека Ярослава Мудрого. Частина мешканців України із своєї
відданості Ющенку, який протринькав Майдан і в такий спосіб знеславив
український народ, який п’ять років тому піднявся на Помаранчеву революцію,
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за його ж крутійським закликом голосували проти всіх і в такий спосіб привели
до влади команду, для якої українська Україна нічого не варта. Багато продали
свої голоси за грошики, хоч їх і давали в мізері. Ще Тарас про таких писав: за
шмат гнилої ковбаси ти навіть брата продаси. Збереглися в Україні ще й
нафталіном посипані аборигени від доби соціалізму, для яких ще «Лєнін
впереди», бо ж їх кумир Симоненко голосування за Януковича видавав за
«Ленинский призыв». Що цікаво, то такі особи, знаючи твою щиру і віддану
любов до української України ще й либезять перед тобою, патякують про
свободу вияву, демонструють в такий спосіб правомірність своїх дій. То ж як
любити такий народ?! Хочеться десь втекти від нього, щоб не чути і не знати, що
він є і що він здатний на таку підлість – продати свою Матір, бо ж як в пісні
співають: «Україно-Мати, ми твої сини». Подібним сволочізмом своїх
переповнена наша історія. Хто розбив війська Карла-Мазепи під Полтавою? Свої
ж вояки із Чернігівщини. Хто формував владу ката України Петра І і православно
благословляв її? Наші ж митрополити, колишні ректори Могилянки Прокопович
і Яворський. Хто в так званій громадянській війні нищив українське військо? Син
Михайла Коцюбинського Юрій. Хто нищив українозорієнтовану ГрекоКатолицьку Церкву на Галичині у повоєнні роки? Зрадливе українське
духовенство. Можна приклади зради продовжувати. Українську Україну зрадив
і її Президент В.Ющенко, всіляко сприяючи тому, щоб йому на заміну прийшов
В.Янукович. То ж стовідсотково правим був Іван Франко, коли у пориві відчаю
написав про свою нелюбов до українців-русинів. «… не люблю русинів, - писав
він. - Проти тієї гарячої любові до «братнього племені», яка часто бризкає зі
шпальт редакційних газет, моя сповідь може видатися дивною. Але ж що робити,
коли вона правдива? Я вже не в літах наївних і засліплених коханців і можу про
таку делікатну матерію, як любов, говорити тверезо. І тому повторюю: не люблю
русинів. Так мало серед них знайшов я справжніх характерів, а так багато
дріб’язковості, вузького егоїзму, двоєдушності й пихи, що справді не знаю, за що
я мав би їх любити, незважаючи навіть на ті тисячі більших і менших шпильок,
які вони, не раз з найкращим наміром, вбивали мені під шкіру. Зрозуміло, знаю
між русинами декілька винятків, декілька осіб чистих і гідних усякої пошани…,
але ці винятки, на жаль, тільки стверджують загальний висновок. Признаюся у
ще більшому гріху: навіть нашої Русі не люблю так і в такій мірі, як це роблять
або вдають, що роблять, патентовані патріоти. Що в ній маю любити? Щоб
любити її як географічне поняття, для цього я занадто великий ворог порожніх
фраз, забагато бачив я світу, щоби запевняти, що ніде немає такої гарної природи,
як на Русі. Щоб любити її історію, для цього добре її знаю, занадто гаряче люблю
загальнолюдські ідеали справедливості, братерства й волі, щоб не почувати, як
мало в історії Русі прикладів справжнього громадянського духу, справжньої
самопожертви, справжньої любові. Ні, любити цю історію дуже тяжко, бо майже
на кожному кроці треба б хіба плакати над нею. Чи може маю любити Русь як
расу – цю расу обважнілу, незграбну, сентиментальну, позбавлену гарту й сили
волі, так мало здатну до політичного життя на власному смітнику, а таку плідну
на перевертнів найрізноріднішого сорту? Чи може маю любити світлу будущину
тієї Русі, коли тієї будущини не знаю і для світлості її не бачу ніяких основ? Коли,
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незважаючи на те, почуваю себе русином і по змозі й силі своїй працюю для Русі,
то, як бачиш, шановний читачу, цілком не з причини сентиментальної натури. До
цього примушує мене почуття собачого обов’язку. Як син українського
селянина, вигодуваний чорним селянським хлібом, працею твердих селянських
рук, почуваю обов’язок панщиною всього життя відробити ті шеляги, які видала
селянська рука на те, щоб я міг видряпатись на висоту, де видно світло, де пахне
воля, де ясніють вселюдські ідеали. Мій руський патріотизм – то не сентимент,
не національна гордість, то тяжке ярмо, покладене долею на мої плечі. Я можу
здригатися, можу стиха проклинати долю, що поклала мені на плечі це ярмо, але
скинути його не можу, іншої батьківщини шукати не можу, бо став би підлим
перед власним сумлінням. І коли що полегшує мені нести це ярмо, так це те, що
бачу, як руський народ, хоч він гноблений, затемнюваний і деморалізований
довгі віки, хоч і сьогодні він бідний, недолугий і непорадний, все таки поволі
підноситься, відчуває в щораз ширших масах жадобу світла, правди та
справедливості і до них шукає шляхів. Отже, варто працювати для цього народу
і ніяка праця не піде на марне (Іван Франко. Дещо про себе самого// Франко Іван.
Твори. В 20- ти т. – Т.1.- К., 1955. – С. 27-28). У кожного відданого своїй матері
Україні її сина нині живе ось такий суперечливий настрій. З одного боку,
хочеться все кинути, сказати: мастіть собі голову як хочете, дійте як хочете, а я
збайдужіло займуся якоюсь своєю справою. Але водночас з’являється думка:
якщо не ти, то хто? Я при цьому співаю: «За Шевченка, за Франка, за рідну
Вкраїну будем воювати. І чи впав, чи пропав – двічі не вмирати. Гей ви, хлопці,
до зброї!».
3.8 АНТИКЛЕРИКАЛЬНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО МИХАЙЛА
ПАВЛИКА
Михайло Павлик (1853-1915) відомий переважно як український
громадсько-політичний діяч, який під впливом М.Драгоманова перейшов у своїй
творчості і суспільній діяльності із москвофільства на українсько-демократичні
позиції. Був заступником голови Головної Української Ради.
Родом Михайло Павлик із села Монастирське, яке нині входить до
гуцульського міста Косів. Я радий з того, що в роковини 50-річчя його смерті з
моєї ініціативи в Косові відкрили пам’ятник видатному українцю, заснували
його музей.
У всій родині Павликів «кипіла оприська кров», вони були
вільнодумчими. Про сестру Михайла Анну, яка була його пожиттєвим
супутником, В.Стефаник писав, що «в народі говорили як про людину, яка ані в
Бога не вірує, ані попів не признає, лиш хоче, щоби всі люди були однакові». Її
навіть виселили з Чернівців із-за того, що вона нібито тут готувала якусь
революцію.
Ще з часу навчання у Львівському університеті М.Павлик співпрацював з
І.Франком, а опісля в еміграції – з М.Драгомановим і С.Подолинським у видруці
різних періодичних видань («Світ», «Громадський Друг», «Громада», «Народ»,
«Хлібороб» та ін.), в яких вміщував свої наукові і публіцистичні статті. У 1889
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р. став редагувати газету «Батьківщина», головний редактор якої Нагірний
наполягав, що її «треба вертати до церковного становища і підносити попів», бо,
мовляв, церква є основою виховання і просвіти, через святих прийдемо до Бога,
а через попів – до народу« (209). Проте газета постала скоріше як атеїстичний
орган, а відтак вже через півроку її закривають. На редагований з 1890 р.
І.Франком і М.Павликом часопис «Народ» галицькі отці двічі (1890 і 1892 рр.)
видавали куренди, якими заборонялося попам його виписувати і читати, навіть
вжити заходів, щоб його не читали парафіяни.
М.Павлик писав вірші, оповідання і повісті, часто з гострою критикою
галицького духовенства. За політичні погляди, а він був прихильником
ліберально-гуманного соціалізму й борцем із клерикалізацією у різних формах її
вияву, три рази ув’язнювався польською владою. В акті конфіскації часопису
«Молот», де була надрукована повість М.Павлика «Пропащий чоловік»,
говорилося: «В прикінцевій статті під заголовком «Пропащий чоловік» автор
прагне збудити ненависть проти священиків, твердячи, що вони тільки
обдирають народ, а самі збагачуються, що вони є справжніми проповідниками
аморальності, що кожен з них називає себе просвітителем народу для того, щоб,
прикриваючись прихильністю до народу, мати можливість більше його
кривдити… Вся ця стаття спрямована на збудження ненависті… проти
духовенства як клясу людського суспільства, містить у собі елементи злочину,
передбаченого пар. 65, і передбачених пар. 302 і 305 карного кодексу вчинків».
М. Павлик не залишив спеціальних праць, присвячених з’ясуванню
природи і структури релігії, аналізу її конфесійного різноманіття. Проте окремі
думки з цих питань можна знайти в різних його працях. Зокрема в публіцистиці
«Мій процес за «Ребенщукову Тетяну» М. Павлик пише: «В інкримінованій
статті я не бачу зовсім образи релігії, бо наука стверджує і, по-моєму
переконанню, се факт незвалимий, що сили природи більші й могутніші, ніж
догми всякої релігії, значить і християнської» (210).
Все ж М.Павлик має декілька публіцистичних статей і художніх творів
(зокрема «Ребенщукова Тетяна») з питань функціонування релігійних інституцій
і релігійних моральних приписів. Релігія цікавила його не як світоглядний
феномен, а переважно з точки зору її функціональності, взаємозв’язку її
інституцій із суспільними структурами, її місцем в народному побуті. Павлик не
брав на себе роль викривача релігійного світобачення, а просив М.Драгоманова
написати брошурку на тему «Які люди, такі й боги». Останній задовольнив це
прохання і в своїй книжечці писав: «Той час, коли в головах людських
прокинулася думка про марноту богів, – створених у нетямі самими ж людьми,
– та про вагу самих людей з їх власним розумом – той час був найбільшою
революцією на світі, був переломом у людському житті, початком самостійності
людського духа, а відтак і початком дійсного поступу на землі» (211).
Рідна для М.Павлика Галичина, – як тепер, так і раніше, – відзначалася
засиллям клерикалізму, прагненням релігійних інституцій краю всеціло охопити
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своїми впливами життя людини, формувати негатив у вірян щодо повсякдення
орієнтаціями їх на блаженства потойбіччя. Навіть К.Ганевич – автор підручника
для середніх шкіл «Короткий начерк психології» залякував молодь
матеріалізмом. «Если бы материализм пришел колись до значення истинного и
достаточного воззрения на свет, тогда должно бы конечно наступити абсолютное
варварство, безпрестанная ночь духовная» (212).
Захоплюючись попервах філософією Платона, Канта, Д.Мілля, М. Павлик
з часом став вивчати й твори філософів матеріалістичної орієнтації. Скоро для
нього Д.Бруно став «найгіднішим сином Італії та й великим мучеником за
найдорожче в людині – за волю її духу». Вже в квітні 1891 р. у своєму листі до
О.Кобилянської М.Павлик пише, що «матеріалістичний світогляд – єдиний,
найправдивіший, він – холодний, але здоровий, мов холодний гірський вітер
серед спекоти в долині, що вимітає всяку нечисть з межи людей. Дух його
могучий, проймаючий наскрізь, і він уже повіяв і в штуці – в новітніх реальних
творах» (213).
М.Павлик вів настирливу боротьбу із прагненнями церкви і духовенства
встановити своє повне панування в політичному і культурному житті
суспільства, з їх намаганнями взяти верх і над світською владою. Зростання
впливу і використання наукових знань, з’ява протестного духу трудящих,
поширення вільнодумства, секуляризація різних сфер суспільного життя
породжували в отців Церкви страх за своє майбутнє, стимулювали їх на пошук
шляхів призупинення або хоч би пригальмування цих процесів. Церковні ієрархи
Австро-Угорської імперії, які зібралися в 1885 р. у Відні на свій собор ( були
присутні на ньому і владики з Галичини), визнали, що церква знаходиться у
серйозному становищі, що для неї наступили сумні і страшні «знамения
времени». Серед цих «знамений» ними називались: велике поширення безвір’я,
яке виявлялося у запереченні існування Бога як Творця всього видимого і
невидимого, безсмертя душі; загальне панування «практичного матеріалізму»,
що виявлялося у невірі в можливість загробного життя; занедбання молитов як
способу спасіння і благодаті та інше. Вихід з кризи єпископат Габсбургської
монархії вбачав у посиленні впливу духовенства на політичне і культурне життя
держави, особливо в передачі шкіл і всіх виховних закладів до рук єзуїтів.
М.Павлик називає «лихом нашим» те, що «в хвилину просонку галицької
Русі одиноку її «інтелігенцію» чинили попи, котрі, дійшовши до керма руського
руху в Галичині, натурально надали йому виразний клерикальний характер.
Пагубні наслідки цього тягнуться кривавою ниткою аж до наших днів».
Зловіщий клерикальний рух, – зазначає публіцист, – розпостер свої чорні крила
навіть на дальші кадри світської інтелігенції, котра «в дні молодожності була
сильно радикальна, та, дійшовши до практичного виступу, майже вся ставала
клерикальна, нетерпима і відзначалася хиткістю поведінки, запропащуючою
руську справу, або ж поголовною байдужістю до загальних справ. Та це й не
диво: условини до цеї рецидиви плили в самій крові руської інтелігенції,
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походжячої переважно зі стану духовників або ж вихованої в тім самім дусі» (214).
М.Павлик наголошує на тому, що перші піонери руських відродин у
Галичині – Шашкевич, Вагилевич і Головацький, потім ще «поступівіші рухи
років 60-х і 70-х ХІХ ст.» добре зробили «для своїх народних відродин», зробили
«в хвилину щасливого надиху проти клерикалізму у завзятій боротьбі з ним –
рух світський, поступовий характер лише як люди світської просвіти, світської
науки». При цьому кожний з них часто робив це, як визнає М.Павлик, «у
несказано важкій боротьбі з самим собою, зі своїм клерикальним покликанням».
М.Павлика турбував той факт, що клерикалізм настільки охопив галицьку
спільноту, що при цьому й кадри світської інтелігенції, і навіть найпередовіші і
найпоступовіші її представники, які словесно були сильними радикалами, у
практичних справах життя ставали клерикалами, виявляли байдужість до
загальних громадських справ, що «вспятні прояви в руськім русі Галичини
породжуються саме клерикалізмом». Проте якщо таке становище в минулому
було до певної міри природним, бо галицька інтелігенція у переважній більшості
своїй походила із стану духовенства, то М.Павлика дивують сучасні йому
західноукраїнські культурні діячі, які є вихідцями не з попівського стану і чомусь
не можуть чи не хочуть зрозуміти той факт, що «якщо щось добре для своїх
народних відродин зробили русини, то зробили це в хвилину щасливого надиху
проти клерикалізму, в завзятій боротьбі з ним помлячої його пристаркуваті
форми та й започинаючої нові напрями» (215).
М.Павлик ілюструє сказане прикладом «Руської Трійці»: «Маркіян був
тогді оден чоловік в Галичині, – пише він, – який чув діло народне усім серцем,
а против него став цілий легіон мертвоти». Проте «як зрозуміли народовство
товариші Шашкевича, – з жалем констатує мислитель, – се можна бачити із того,
що по смерті єго (1843) взявся Вагилевич допомагати висліджувати чомусь
історію і літературу польську (в чому була дуже винна ота церковна мертвота), а
Головацький знов обернувся до церковних книжок старих з написами рукописей
і т.д.» (216). На соборі «учених руських» 1848 р., як зазначає М.Павлик,
«заговорили не про нарід, а про движенє значення ієрархії церковної, уважаючи
люд, – як послідніх слуг своїх, звичайне, – парафіян, так як ще й тепер; ось чому
їх патріотичний порив загас, як бенгальський вогонь у воздухах» (217).
Спершу надто багато сподівалися – і світлі і прості люде – на
писательський талант письменника, видавця і редактора, засновника Товариства
імені Качковського Івана Наумовича (1826-1891), але «москофільство і попівство
збило його з дороги». Ставши священиком російського православ’я, виїхав у
1886 р. до Києва.
М.Павлик піддав гострій критиці поширювану навіть серед прогресивної
частини інтелігенції думку, що українське духовенство Галичини зробило надто
багато для пробудження свого народу. Погоджуючись з тим, що окремі з
представників духовенства дійсно відіграли позитивну роль у політичному і
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культурному житті українців (тут він особливо високо оцінював діяльність
«Руської Трійці», зокрема М. Шашкевича), мислитель при цьому наголошує, що
таких було лиш одиниці. І це вони зробили під впливом руху світського, руху
поступового характеру, саме як люди світської просвіти і світської науки. До
того ж, це робилося в тяжкій боротьбі їх самих із собою, із своїми клерикальними
покликаннями і клерикальним оточенням.
М.Павлик висловлював своє невдоволення тим, як клерикали прагнули
відвернути простолюд від науки і освіти, заявляючи, що «єдине спасенє народу
нашого в церковних книгах». При цьому він передає чуту ним розмову двох
священиків-патріотів з міста Косова. Один з них говорить: «А господь же би ту
раду школьну побив! Та чи чуєш, вона хоче заводити тут четверту клясу! ...
Конче хоче відтворити очі хлопові… Що ж нам тогді буде робити?». М.Павлика
обурює і те, як без уваги до етнографії схибила з народної дороги галицька
інтелігенція, маючи думку, що «язика свого учити би ся з церковних книжок».
Насправді ж від Церкви, наголошує М.Павлик, щось добре для народу
нічого чекати. Вся діяльність попів, заявляв він, зокрема організація церковних
братств, показна турбота про народ та інше. Вони були підпорядковані одній меті
– наблизити народ до церкви і до попів, відвернути його від світської просвіти та
поступу. В цьому контексті мислитель писав: «Які б не були колишні заслуги
нашого духовенства для розвою нашої народності, то все-таки факт фактом, що
тепер чимраз більше світських русинів, – з інтелігенції й селян, – бачать, що
попівська кляса стоїть колодою на дорозі дальшого поступу русинів. З якихось
4000 попів ледве чи набереться 100 їх таких, що справді працюють для народу,
та й то ще можна поспорити про якість тієї праці, бо й вона в значній частині йде,
напр., проти діяльності радикалів» (218).
М.Павлик викрив шкідливість загравання галицьких народовців з вищими
церковними чинами з метою можливого використання церкви, мовляв, для
економічного і культурного піднесення населення Галичини. В такий спосіб,
зазначає мислитель, партія народовців стала клерикальною партією, яка,
спекулюючи на своєму здобутому раніше авторитеті, вабить і тягне іншу
українську інтелігенцію на позицію клерикалізму. М.Павлик у низці своїх
публіцистичних статей піддав нищівній критиці програму створеної в 1899 р. у
Львові національно-демократичної партії за її клерикальний характер. У статті
«Голос небіжчика» М.Павлик писав: «Культурно просвічений світ розділений
тепер на два другі величезні табори – клерикалів і антиклерикалів або
раціоналістів (розумовців). Ми, радикали, мусимо належати до всесвітнього
табору антиклерикалів, мусимо боротися з панованєм попів і всякою
церковщиною. Тимчасом нова руська партія, національно-демократична, не
тільки виключила таку боротьбу з клерикалізмом, але й признала інтереси наших
попів і церкви» (219).
До релігії мислитель підходить з оціночним критерієм. Він зазначає, що
релігії слід подумати над тим, а що вона дає народу, чи відповідає вона його
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інтересам, чи сприяє поступу. «Як би то могла бути така віра, що аби нічо а нічо
людей не коштувала, і не то не здержувала, а ще й помагала людім доходити усе
далі та далі, до ліпшого розуму, до науки, до справедливого порядку на світі, до
волі, до рівності всіх людей, – то протів такої віри і соціалісти би не виступали…
Але ж бо то біда, що такої віри ще не було, нема та й бути не може; що кожда
віра провадила людей тільки до дурного розуму, до ненависті, до колотні, до
різні, до несправедливого порядку, до нерівности, до всякої неволі та неправди
на світі; що кожда віра завжди йшла та йде протів народу і протів науки» (220).
Мислителя дивує те, як ще можна в чомусь довіряти якійсь релігійній вірі, якщо
будь-який її конфесійний вияв несе названі ним тут наслідки.
М.Павлик радив відрізняти релігію як духовне явище чітко визначеної
світоглядної орієнтації і релігію як систему відповідно згрупованих і відносно
самостійно діючих інституцій. Останні в деяких конфесіях, зокрема в
християнстві, сакралізуються, подаються як містичне тіло божества, а відтак їх
служителі наділяються священством.
Подібно Л.Фейєрбаху, який наголошував, що християнство зробило своєю
релігією мораль, М.Павлик також підходив до релігії як морального феномену.
Він виокремлював у релігійній свідомості її моральний компонент, зневажаючи
діяльність її інституцій, попівства. І хоч мислитель був переконаний в тому, що
наука зрештою замінить релігію у світобаченні людини, але, враховуючи
значний вплив останньої на народні маси, на інтелігенцію, він зауважував, що з
«моральною силою» релігії слід рахуватися. В останні роки свого життя, коли
М.Павлик відійшов від активної політичної і громадської діяльності, він навіть
висловив думку про можливість ситуативного використання релігії на користь
народу й історичного поступу шляхом створення якоїсь нової Всесвітньої Віри –
віри, прийнятної для всіх людей і суголосної з поступом науки і людського
життя. І хоч мислитель не мав впевненості у можливість взагалі створення такої
релігії, але вважав можливим попрацювати над виконанням цього завдання і
пропонував у цьому свої послуги.
Характерним є те, що М.Павлик не витлумачував християнську мораль як
цілісне явище. Він вичленовував два її аспекти, закладені у змісті заповідей
відомого Декалогу, а саме: вертикальний, який формулює принципи морального
бачення людиною Бога, і горизонтальний, що зорієнтований на сакралізовані
принципи відносин між людьми. В останньому М.Павлик також відокремлював
відносини між рядовими мирянами і відносини їх із священослужителями і
владоімущими, яких відносив до одного соціального стану. Що стосується
першого названого вище аспекту, то науковець не розглядав його як моральний
принцип. «Скаже ще, може, дехто – писав він у «Друкованому листі до людей»,
– що тот чоловік не може людям робити добра, котрий не вірить у житє за гробом,
ані в попівську несмертність душі. Байка! Правдива несмертність душі – тільки
в тім, який слід і яку пам’ять лишить хто по собі на землі, межи людьми;
правдива несмертність – це тілько праця на землі» (221).
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Церковне вчення про гріхи Павлик розглядав як «винаходи попів».
«Священики вводять людей в оману релігією, сповідями і вірою в Бога, а самі
зовсім тієї віри не мають. Вони підтримують її для свого матеріального інтересу
і власної користі» (222).
М.Павлик віднаходив велику різницю між раннім християнством і
християнством, що розвинулося з початку доби Отців церкви. Якщо перше, як це
засвідчував сам засновник християнської релігії, вважало можливим молитися
будь-де «в дусі та правді», то друге вважає кожного «невільником грізного Бога»
і наголошує, що «молитися можна тільки в церкві». Другі гадають, що саме
«молитвою виконують усю релігію християнську, хоч би вчинки їх були
найгірші, – що суперечить власним словам і поведінці Христа, котрий був
противний зверхнім релігійним формам і казав, що не той буде спасенний, хто
кличе: «Господи. Господи!», а той, хто сповняє Христову науку». За Павликом,
християнство перше було релігією бідноти, простолюду, релігією рівності всіх
його вірян Коли ж до християн стали приставати заможні верстви і відбулося
виокремлення священства як окремого стану, то християнство втратило те, що
було в нього привабливим – принцип спільної власності і спільної праці. А тут
треба було, щоб богачі, при їх входженні в християнство, зреклися свого
багатства на користь громад і пристали до спільної праці. А відтак в
християнстві, зауважує публіцист, з’явилося духовне і світське начальство, яке
возвисилося над рядовим вірянством, стало грабувати його.
Цей процес М.Павлик ілюструє простим прикладом. «Перебуваючи в
Косові в гостях у одного священика, я сиджу і зі мною два попи. Надходить
чоловік таки з нашого села і пустився цілувати їх в руки. «А ти, свинє, а ти хаме,
мудю! Так почитаєш свого отця духовного, такими руками берешся цілувати
мене в руки, такими засмарованими!», – раптом закричав один із попів.
Чоловікові аж сльози стали в очах. Він говорить: «Та єгомость ласкаві, я ж від
роботи, у мене не можуть бути такі панські руки, як у вас» (223).
Соціальне розшарування суспільства, наголошує мислитель, проникло і в
християнську спільноту. Тому він ділив вірян-християн на дві групи. Окрім
групи простолюду, він відносив в другу групу священиків і вірян з класу
заможніх. А відтак наголошував, що священнослужителі, навіть закликаючи
любити ближнього свого, не допустять у свій стан когось із простолюдних вірян.
Для цього вони віднайдуть якісь аргументи у Святому писанні, що виправдують
поділ на вищі і нижчі стани.
Відносячи попів до найбільш вразливої ланки в релігійній ієрархії,
М.Павлик у своїй публіцистиці відводив провідне місце викриттю справжнього
обличчя йогочасного духовенства. Особливо гостро це прозвучало в
павликівській «Ребенщуковій Тетяні», де вільнодумець Іван Павлів доводить, що
у своєму здирливстві попи перевершують навіть багатіїв. «Попи повинаходили
різні гріхи… Ти аби не вшукав кого, не оскорбив, не вбив та справедливо жив на
світі – то доста з тебе. А то попи людям пустили туману, аби люде лиш гризлися,
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дуріли та несли їм «на Боже», аби ніби людям попускало на серці, або аби
потішилися, що піп їм отворить двері до неба, коли аже тут не буде просвітку…
Кажу, що то все попи на свою руч… Вже доста шахраї жиди, але попи – то такі
туманники, що нема їм пари, бо жид як бере від людей гроші, то хоть що дасть:
у горло ци там у жменю, а попи захарамаркають людям якось не по-розумному,
напудять людей Богом та пеклом, та й луплять з них лико та ще учать других,
молодих попів: дери, кажуть, хлопа, як вербу, зідреш одну шкіру – друга
поросте» (224).
Після таких оцінок попівського стану, М.Павлик запитує: «Чи можна
погодити попівство з наукою, з поступом до людської волі, людського добра,
справедливого порядку на світі? – і відповідає. – Напротів того, всяка віра каже
стояти за тим, що є, за теперішніми сильними світу сего, теперішніми
багатирями, вищими станами, між ними й за вашим попівським, одним словом
за всім тим, що насіло і верх нашого нещасливого народу, і межи ним, і в єго
голові??!» (225).
При цьому, описавши природу руського попівства, М.Павлик зазначає, що
в цьому якогось винятку для якоїсь із конфесій немає.«Скажіть самі по щирості:
чи руський попівський і урядницький стан, руські вищі верстви – не такі самі
гнеобителі робітних людей, як і польські пани і жидівські лихварі! Всі вищі,
неробітні стани всіх народів на світі – то одно, а всі робітні люде на всім світі –
то друге, і робіть ви що хочете, але не переконаєте руського мужика, що єго
справа однака з панством або попівством – руським, так само, як з панством і з
попівством польським, жидівським, німецьким і т.д.!». Саме тому, наголошує
М.Павлик, при утворенні «Вільної спілки (федерації) польських і руських
робітників« «польські посли-мужики пристали до спілки тілько з мужиками, а не
з попами, ані з панами-русинами, а львівські робітники-русини не пристали до
гурту з руським попівством, а ні з своїми вищими верствами, а тільки з
робітниками-поляками, котрі также противні польській шляхті, польському
попівству і повищим станам».
Узгоджена діяльність руської інтелігенції, русинів усіх партійних
відтінків і станів після проходження часу внутрішніх суперечок дала зримий
наслідок. Протягом кількох років постало в Галичині й на Буковині більше 600
руських народних читалень, в яких «було сконцентровано увесь культурний рух
сільської руської людяності». Руський рух за загального стану солідарності став
розвиватися ще інтенсивніше. «Поступ і русин (не включаючи попів) стали були
синонімами» (226). І ось коли се і з одного і з другого боку між галицькою
інтелігенцією з’явилися непророзуміння, стали залишати однаково корисне для
руського розвою становище, то це тоді коли у гру стали втягуватися справи
конфесійні, етнографічні, почасти – політичні. Це почалося з 1882 року, коли
кермо «руського народного корабля» в Галичині передали адміністраторові
митрополії о. С.Сембратовичеві, який невдовзі став митрополитом, а кермо
«корабля» галицькі народовці тут же передали архікатолику Пелешу. Всі вони
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надали народному руському рухові ознаку церковну. Це, безперечно, пошкодило
дальшому розвою руських читалень, бо викликало серед руської людності,
охопленої читальнями, реакцію супротивного напряму. Вони стали ареною
конфесійних суперечок, а між тим біля керма руського народного руху,
наголошує М.Павлик, повинні стояти світські люди.
Водночас М.Павлик засуджує галицьких світських інтелігентів і
попівство, які, прагнучи відтягти жіноцтво від польського панства та
латинського священства, стали заводити лише для свого стану жіноцтва
спеціальні власні школи, які передавали під догляд руських монахинь та
єпископів.
Критикуючи християнське віровчення в контексті використання його в
проповідництві попівством, М.Павлик з певною іронією наголошує, що «навіть
величаво виглядає при світлі віри християнської» вчення, що «ріжницю станів
установило Боже проведінє, а поділ дібр світових є і буде правом Бога».
То ж, говорячи про християнську мораль, мислитель у світлі вище
зазначеного наголошує, що попівство свідомо виокремило в ній два аспекти –
для робітніх і неробітніх станів: «Вищі, неробітні стани покликуються на Бога та
годують темний нарід віров, кажуть єму сподіватися заплати за свою нужду і
кривду на тім світі, у якімось небі, а сами тимчасом на цім світі загортають під
себе всю землю, все людське добро, всю людську працю і самих робітних людей»
(227). В іншій праці публіцист пише: «Більша частина попів тягне з робітних
людей за ніщо останню сорочку і ссе з них кров так само, а може ще й гірше, ніж
уряд і всякі інші лихварі та багатирі!» (228).
Звертаючись до попівства, М.Павлик запитує: «Скажіть, чи справедливо
то стояти за поділом людей на вищі й нижчі стани! Вдартеся в груди і скажіть:
чи не сумлінно то вам самим брати від робітних людей за церковні треби, за
набоженство. Значить, якраз, за попівство?!» І далі: «Сам попівський стан гине
тільки, бо ж не заробляє собі чесною працею, руками або розумом, а псує
сумління, розум і талант найліпших і найрозумніших із тих, що до нього
пристали» (229).
М.Павлик пише, що Церква і попівство прагнуть видавати себе за
захисників інтересів «робучих клас», говорять про свою турботу за людей
робітних обіцянками їм за їх молитви і смирення блаженством у потойбіччі.
Водночас вони чомусь не рекламують таке майбуття для заможніх станів. «Віра
із своїми попами, церквами, обрядками й артикулами любісінько йде собі соб, а
людська добрість і громадське добро та правда цабе…, – наголошує публіцист. –
Кождий то знає, що лихварі-жиди, багатирі всякі, уряд і попи дуже щиро
голосують за Богом і віров, але за то, другим боком, дуже щире луп’ять шкіру з
робітних людей… Така політика священства призвела до того, що народні маси
стали байдужими до віри і церкви. Свідченням цього, – зазначає М.Павлик, – є
наша українська пісня. В ній надто мало церковного духу, віє з неї дух живого
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чуття, свободи, правдивої людяності» (230). Байдужість українців щодо віри
мислитель вбачає також і в тому, що люди часто зовні видають, що вони
тримаються християнської віри, але роблять це переважно про людське око, тому
що їх силують до віри і влада, і церква.
Одним із чинників з’яви антиклерикальних настроїв було те, що ГрекоКатолицька Церква, особливо її керівна верхівка, служила поневолювачам
української людності. «Особливо після 1848 року, – пише М.Павлик, –
духовенство наше набиралося в школах щораз більших претензій, щораз вище
виносилося понад наш нарід, щораз більше близилося в житю до польської
шляхти та латинського духовенства і ставало для народу щораз більшим тягарем
через те, що мусив же він усі ці потреби заспокоювати» (231). В іншій праці
мислитель пише: «Митрополит винен, що прихильників руської народної справи
мучено й мучать тисячними способами… Св. Юр взагалі надміру підлягає
польській шляхті, викликає незгоду між дідичами а нижчим руським
духовенством, з котрим обходиться майже диспотично. При цьому М. Павлик
показує, як переслідувалися і були зневажені послідовники Шашкевича –
Вагилевич, Григорович та Головацький св. Юром – цим «осячим гніздом», яке
було «настоящею причиною нерозвитку галицьких русинів, головним джерелом
їх духовного завмирання. Святий бо Юр ставить скрізь письменству руському
перешкоди, між іншим і тим, що впливає безпосередньо на цензора руських
книжок, котрий часто радиться у митрополита». Саме переважно із-за цього,
наголошує публіцист, «впала повага до нашого духовенства у народу. Тим
більше, що він ніколи не чув від митрополита руського слова, хоч митрополит –
не шляхтич, а простий попович» (232).
У вислід звучить дещо утопічний заклик М.Павлика до попівського і
урядницького стану: «Зрікайтеся попівства і урядництва, увільніться від всякої
залежності від уряду і церковної темноти; ставайте в народні ряди як учителі
світської науки, тої самої, котрою і тепер помагаєте або хоть раді були б помагати
робітному люду, і покиньте попівство і урядництво всяке для тих, що ніколи і не
подумали про нічого інше, крім свого черева й панування». А між тим, зазначає
далі публіцист, «професорство, учительство світської науки для людей доконче
потрібне, бо кожний це видить і знає, що без науки, без шкіл не було би на світі
й того добра, яке де ще є. Так само й без книжок і газет, без письменства або
літератури» (233).
У статті «Тарас Шевченко і Галицька Україна» М.Павлик з жалем
відзначає той факт, що саме на лихо українському народові в часи його
пробудження єдину його інтелігенцію становили попи, які надавали
визвольному рухові виразного клерикального характеру, а це мало для нього
зрештою згубні наслідки. Будучи переконаним в тому, що «усякі всп’ятні прояви
в руськім русі Галичини випливають із клерикалізму», М. Павлик виступав за
відокремлення церкви від держави, боровся проти втручання церкви в справи
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науки, освіти, виховання молоді, у справи сімейного житті тощо. Публіцист
писав: «Що як релігію треба відлучити від школи, так і церкву треба відлучити
від громади, краю чи держави, тобто що не держава, край чи громада повинні
утримувати церкви і попів, а лише ті з громади, що набожні і не хотіли би
обходитися без церковних обрядів. Так аби вся віра загалом була тільки річчю
власного чиєгось сумління» (234).
М.Павлик закликав активно обстоювати це, бо ні попи, ні уряд добровільно
не підуть на відокремлення церкви від держави, бо тільки держава гарантує
духовенству існування та охорону, а уряд без попів не матиме такого
політичного впливу на народ. Водночас мислитель виступав за усунення церкви
і попів від їх впливу на виховання і навчання молоді. «Церковщина висить над
нашим людом, як то грізне fatum, від котрого, видиться, ніхто єго не заступить,
так що прийшло би небавом згинути єму морально… Бо до того всего треба не
книжок про житія святих, угодників Божих, а треба самої науки Та й ще нам
покаже така праця над пізнанєм потреб люду, на що ми іменно учитися повинні»
(235). У школах, на переконання М.Павлика, слід давати дітям наукові знання,
«вчити мужицької і ремісничої праці», а не релігійних вчень. «Вдартися в груди
ще раз і скажіть по щирій правді, признайтесь перед народом: чи можна погодити
попівство з наукою, з поступом до людської волі, людського добра,
справедливого порядку на світі». Ненавидячи всією душею церковну виховну
систему, публіцист виступав навіть проти калічення дітей в духовних
навчальних закладах. «Молох, що поїдає найкращі сили української молодіжі та
обезображує й найкращих своїх власних собратів – попів» (236).
У своїх статтях М.Павлик викриває діяльність «Галицько-Руської
Матиці», яка, будучи служанкою імперської влади зібрала від народу тисячі, але
не видала жодної просвітної книжечки для нього в народній мові та що й народні
школи, заложені народом після 1848 року з великою саможертвою та надією, не
принесли єму, під опікою нашого попівства, ніякої справжньої просвітної
користі. Попи вважали учителів за своїх слуг та візників, а школу – за передпокій
церкви і силоміць утовкмачували в голову нашого народу думку, що верх
шкільної науки – се коли дитина вміє помолитися та прочитати в церкві «Вірую»
й «Апостол» (237).
Як відданого українця, М.Павлика турбувало те, як використовується
попівство для нищення всього українського. «В умовах Австро-Угорщини,
зазначає він, скоїлася для нас супротивна біда: і сама наука і форма, в якій її зразу
подавано в Австрії, могли тільки відчужити сю нову руську інтелігенцію від
народу, а бодай зробити її зовсім безхосенною для народу. Наука-бо та йшла тоді
майже виключно про богословські справи та на церковний лад, а надто в мові або
русько-церковній, або латинській, німецькій, а далі й польській… Після смерті
Йосифа ІІ (1790 р.) австрійське правительство стало тягнути назад і латинське
духовенство та польська шляхта зачала брати в Галичині верх. Відтоді вище
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руське духовенство – єпископи й консисторії – ще більше стали підлягати
польщині. Вони стали покидати тими руськими попами, що вчилися на руських
богословських виділах латинських… Русько-церковні виклади у Львівськім
університеті були скасовані. Самі ж консисторії скасували руську мову у себе і в
Львівській семінарії, заводячи натомість латинську та польську. Таким чином
польщина воровалася в життє галицьких русинів глибше, ніж коли-небудь перед
тим, і вони поділилися на два осібні стани – попів та мужиків» (238).
Як визнаного громадсько-політичного життя Галичини початку ХХст.,
М.Павлика турбувало й те, що галицькі народовці ототожнили свою політику зі
змаганнями уніатського ультрамонтанізму, а відтак порвали все, що їх в’язало із
Тарасом Шевченком, бо «надто вже відомо, що Кобзар найменше був апостолом
клерикалізму». При цьому мислитель піддавав гострій критиці клерикалів, які
вдавалися до подавання Шевченкових творів у зміненому тексті. Зокрема, велено
було співакам при співі «Заповіту» замість «а до того я не знаю Бога» співати «а
до того я вже знаю Бога». Звідси висновується думка, що «немовби справді душі
поетовій ніщо вже було блукати по всій Україні, де вже сповнився його заповіт».
«Річ поведено нещасливо, – зазначає М.Павлик, – бо коли Шевченковий твір має
подаватися у зміненому виді, то лучче зовсім єго не подавати» (239). Зрештою
виявилося, що все те йшло від митрополита греко-католицького, який в такий
спосіб прагнув «радикально збезпечити від письменницьких єресій» тих
писателиків та просвітителів народних, які «хотіли би держатися правила: через
святих до неба – через святий Юр до народу» (240). І тут звучить гнівний голос
М.Павлика: «Жертвою митрополичої цензури впадуть, власне, твори
Шевченка… Невже народовці такі наївні, що думають, що митрополича цензура
помилує такі твори Шевченка, як, наприклад, «Марія» та інші. Невже ж
народовці такі наївні, думаючи, що єпископи як не мішаються, так і не будуть
мішатися у внутрішні справи руських товариств? Та що й митрополит не
вмішається в усі твори, видавані тими товариствами? Адже ж на те й установлена
митрополича цензура, на те й заподіяно «нову еру» і дано митрополитові пас на
все, що тільки задумає зробити з тими, що піддалися під єго політичний провід!»
(241).
М.Павлик піддає у низці своїх публіцистичних праць і статей гострій
критиці сумнівні марення оклерикалізованих галицьких народовців. «Галицькі
народовці, – писав він, – манять себе, що, ставши на ґрунт клерикалізму,
матимуть вплив на церковні справи і навіть укупі зі старою партією домагаються
вчастковання в них світської руської інтелігенції. Марні надії та й пропащий
труд! Так було колись, коли життя руське концентрувалося в т.зв. братствах
церковних, що заступали тодів русинам пізніші громади, займаючися всіма
громадськими та краєвими справами, вдержуючи школи, орудуючи церковним і
громадівським майном, маючи моральну власть над духовниками своїх парохій,
ба навіть над єпископами… Треба додати, що тоді братства на Русі мали в
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значній частині світський характер, бо належали до них переважно світські
русини всіх станів і зайнять. Тепер часи змінилися зовсім… Братства церковні
«обмежені виключно проблемою ладу в церкві та й орудуванєм церковним
майном. Духовенство ж підлягає в справах церковних, значить, і в справах
братств, зовсім не цим останнім, а власті церковній. Світське руське житє так
відчімхнулося від греко-католицької церкви, вже не відповідаючої ріжнобічним
потребам, що й проводирі народу руського з попів мусять шукати для народу. Та
й для себе в народі, – точки опори за межами уніатської церкви – в читальнях,
що мають характер зовсім світський і поступовий» (242).
Виступаючи за єдність українців, М.Павлик засуджував церковні свята,
які «святкує тільки одна якась віра чи один народ, і то не в один час, не на одну
пам’ятку, не для одної мети». Тому його схвалення одержало свято Першого мая
– «свято над святами». Його святкують, зазначає публіцист, «одного дня усі
робітні люде на цілім світі, з усіх ворогуючих межи собою вір і народностей та
задля одної мети – поправи добробуту всіх робітних людей та їх просвіти задля
одної на всім світі справедливості та одної для всіх світської науки. Значить,
свято 1 Мая зноситься понад усі віри й народності, загортає всіх робітних та
справедливих людей на цілім світі як братів» (243).
Віддаючи перевагу світському способу життя, М.Павлик закликав
інтелігенцію повернутися до нього, жити в ньому. «Коли вся історія руського
руху в Галичині та й теперішній стан його знаходяться на зовсім іншій дорозі, то
навіщо ж класти здорову голову під Євангеліє, та ще й світській інтелігенції? –
запитує він. – Нащо манити себе, що папа й підвладні йому органи будуть такі
наївні, що добровільно допустять руську інтелігенцію до вчасткованя в справах
церкви та що вона зуміла би таким чином повернути єї в своє знарядє? Сеся мана
світської руської інтелігенції може зультрамонтанізувати лиш іще більше єю
саму, але народної справи не посуне ані на ступінь далі. Навпаки, може єї лище
погребсти» (244).
Зрештою М.Павлик солідаризувався з тими, хто вважав, що «ціле горе
русинів і в тому, що вони взагалі завше втягали і досі втягають у народний рух
чисто церковні справи та тратили і тратять на них найбільше дорогого часу. Доки
так буде, доки з руського руху зовсім не щезне клерикалізм, так як це давно
сталося на Заході Європи, доти ми небагато поступимо наперед» (245).
Непримиренний антиклерикалізм М.Павлика викликав докори не тільки з
боку попівства, а й світської інтелігенції, навіть окремих прогресивних діячів
Галичини його часу. Із-за цього антиклерикалізму він і нині, в роки
клерикалізації краю, знаходиться в певному забутті. Автору параграфу свого
часу прийшлося відшукати на Личаківці у Львові зарослу бур’яном могилу Анни
і Михайла Павликів і порушити питання про внесення її до переліку таких, що
підлягають збереженню і охороні державою. Примітивно до цього віднеслися
кладбищенські служби. Це дечим нагадує наявну байдужість до могилок батьків
242

Павлик Михайло. Тарас Шевченко і Галицька Україна. – С.407.
Павлик Михайло. Робітницьке свято Першого мая // Павлик Михайло. Твори. – С. 610.
244
Павлик Михайло. Тарас Шевченко і Галицька Україна. – С. 408.
245
Павлик Михайло. Про русько-українські народні читальні. – С. 504.
243

447

Івана Франка в Нагуєвичах.
М.Павлика звинувачували ще за його життя в тому, що своїм
антиклерикалізмом він нібито роз’єднує інтелігенцію Західної України, не
сприяє спільності її дії. Галицький адвокат Антін Долинський у своїх спогадах
1943 р. писав, що докоряв Павликові «за його односторонність, що граничила з
маніяцтвом у відношенні до священиків, яких він хотів би з лиця землі стерти і
тим своїм переконанням був передвісником навіть більшовиків» (246).
Страшенну лють тодішніх клерикалів щодо М.Павлика засвідчить хоч би
один із листів до редакції газети «Батьківщина», написаний скоріше якимсь
москвофілом: «Вы осмелились уже до того степени, что начинаете и Св. веру в
том народе ослабляти, а залучившись с знанным социалистом Павликом, хочете
наверное социялизм межи народом ширити… Най Павлик не боится о веру, бо
ей и врата адова не одолеют, сказал Христос наш Спаситель. Отже, не знищит ей
дурень Павлик с целым штабом своих привеженцев из Вашей редакции» (247).
Правда, за умов Галичини цей «штаб» був надто невеликим. Бо ж коли у
1884 р. помер народовець Адольф Нароцький, який був невіруючим і якого
ховали без попа, то старші галицькі інтелігенти вчинили обструкцію цим
похоронам. На них, окрім десятка студентів, були лише три інтелігенти, в тому
числі й М.Павлик. Похорони народовська газета «Дело» розцінила як
антирелігійну акцію. Одну із відповідальностей за них вона поклала навіть на
Павлика й вимагала покласти край в наступному таким починанням, назвавши їх
«фанатични, згубне для загального дела демонстрации» (248).
Написавши вже повністю текст брошури «Тарас Шевченко й Галицька
Україна», М.Павлик у Додатку до неї зазначив: «Якби інтелігентні українці, а
властиво всі живучі в Україні інтелігенти, дійсно любили свій рідний край і нарід
та його поступ, то не розпинали би рідного народу на хресті, чи православія, чи
католицизму, чи чогось іншого, а вживали би задля поступу рідної країни й
рідного народу навіть і релігії й церкви всіх конфесій в Україні, вважаючи їх не
за ціль, а лише за спосіб до двигнення-поступу рідного народу – матеріального і
духовного поступу, який тепер на всему цівілізованому світі йде виключно
світськими дорогами, хоть часом і в процесіях церковних… Воліла би вся
інтелігенція в Україні з’єднатися твердо на однім – увільнити Україну і рідний
нарід від усякої темноти й неволі-підданства, відповідно Заповіту незабутнього
Кобзаря – вставати й рвати кайдани» (249).
3.9 МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ ЯК ІСТОРИК РЕЛІГІЇ
Видатний український історик, громадський і політичний діяч – таким ми
знаємо Михайла Грушевського, який прожив 68 років – з 1866 до 1934-го.
Грушевський був головою Наукового товариства ім.Т.Г. Шевченка (з 1897),
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головою Центральної Ради (1917-1918). В 1924 році він обирається академіком
АН України. Вирісши, по суті, в духовному оточенні, перебуваючи тривалий час
у полоні православного містицизму, «гострої полоси релігійності», він майже в
тридцять років змінив свої світоглядні орієнтири, «вирвався із пут
середньовічної християнської провінціальної візії світу як «Міста Божого»».
Поділивши православне світосприйняття на два напрями - духовний і обрядовий,
Михайло Грушевський відносив себе до першого. Але водночас служіння
національному життю, національній культурі він розглядав як справу релігійносанкціоновану.
Згідно релігієзнавчої концепції вченого, релігія є одним із найважливіших
чинників в історії людства. Погляди Грушевського на історію церкви в Україні
були ортодоксально православні, відповідали контексту пануючої православної
історіографії. Історик негативно ставився до унії. Цьому сприяла
підпорядкованість УГКЦ і її духовенства Риму, підтримка кліром цієї церкви
політичних противників вченого. Але в своїх працях історик-науковець виявляв
толерантність щодо греко-католицизму, бачучи його позитивну роль у
збереженні самосвідомості українців.
У працях вченого, зокрема в його «Історії України-Руси», знайшли своє
наукове відтворення різні події з історії релігії і церкви в Україні. Праця
видатного історика «З історії релігійної думки на Україні» (1925) систематизує
великий фактичний матеріал і дає цілісну картину релігійного життя на
українських землях від найдавніших часів до кінця ХІХ століття. Цікаві думки
висловив Грушевський з приводу союзу протестантів з Українською
Автокефальною Православною Церквою, ролі протестантизму в історії України.
Він вважав, що всі християнські церкви можуть зіграти важливу роль у справі
морального оздоровлення суспільства.
Ми не станемо у своїй словниковій статті йти далі тут нами написаного
про ставлення Михайла Грушевського до релігії і Церкви. Це
висококваліфіковано зробили наші луцькі колеги, зокрема у праці: Кондратик Л.
і Кондратик О. Українське християнство Михайла Грушевського. – Луцьк, 2006.
3.10 АРСЕН РІЧИНСЬКИЙ - ЕТНОЛОГ-РЕЛІГІЄЗНАВЕЦЬ
3.10 а Життєва стезя Арсена Річинського – зразок служіння
українству
Працюючи над текстом книги «Україна в її релігійних виявах», я, автор цієї
статті, надибав інформацію про наявність праці «Проблеми української
релігійної духовності» на той час невідомого мені Арсена Річинського. Пошуки
її в наших бібліотеках залишилися для мене безрезультатними. Тоді я звернувся
в Париж до знаного професора Аркадія Жуковського з проханням знайти цю
працю десь в діаспорі. Вона була знайдена, професор надіслав мені її ксерокопію.
З’ясувалося, що понад чотириста сторінкова праця Арсена Річинського була
видрукувана у 1933 році у Тернополі. За неї автора ув’язнювала польська, а
опісля і комуністична влада.
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Опрацювавши «Проблеми української релігійної свідомості», з ініціативи
професора Арсена Гудими Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України разом із Тернопільською медичною академією ми
провели в 1996 році Перші Річинські читання. Враховуючи медичний профіль
освіти А.Річинського і маючи земляцьку прив’язаність (народився на
Кременеччині) до наступних заходів з увічнення пам’яті мислителя надто
активно підключилося Кременецьке медичне училище. З часом воно стало
носити ім’я мислителя, оформило у себе його музей, стало модератором
наступних Річинських читань (їх проведено вже вісім з видруком матеріалів),
зайнялося пошуком членів родини Річинських. Біля училища було споруджено
пам’ятник мислителю.
Невдовзі у Ново-Волинську вдалося знайти доньку Арсена Річинського
Людмилу, а дещо пізніше - в Кам’янці-Подільському сина Віктора. До
ініційованого донькою пошуку поховання Річинського як в’язня совісті – борця
за Українське Православ’я прилучилася Українська Автокефальна Православна
Церква. Зрештою нею він був канонізований, тлінні мощі перевезені з далекого
Казахстану до Тернополя, де тимчасово поховані на місцевому цвинтарі. З часом
вони будуть перенесені до кафедрального собору УАПЦ.
Видрукуваний в 1933 рроці текст книги Арсена Річинського «Проблеми
української релігійної свідомості» мав значні купюри. В Тернопільському архіві
вдалося знайти рукопис того тексту, над яким працював цензор, а відтак
видрукувати в 2002 році книгу вже без вилучень. Змістовну монографію про
мислителя «Харизма Арсена Річинського» написав тернопільський професор
Арсен Гудима. Маємо вже меморіальні дошки в ряді міст, де жив Річинський,
телефільм про нього.
Проте визнаємо те, що творчий доробок мислителя у всіх його видруках і
багатоманітті зацікавлень ще не досліджений. Зокрема залишається
неопрацьованою його журналістська діяльність, праці з медицини (а він їх писав,
коли йому заборонили писати з питань політики і релігії ), музична творчість
тощо. Сподіваємося цим питанням присвятити чергові Річинські читання. Вони
будуть проведенні в 2016 році в Ізяславі, де, як лікар, Арсен Річинський
працював в 1917-1922 роках, видруковуючи тут часопис «Ізяславська дорога».
Відзнайдено рукопис невідомої праці А.Річинського, яка постане об’єктом
наукового висвітлення на цих читаннях в грудні 2016 року.
**********************************
Арсен Васильович Річинський (1892-1956) родом із сім’ї священика
тернопільських Тетильківців. Вчився у Клеванській духовній школі,
Кременецькій гімназії, у Житомирській духовній семінарії, вчителював у
церковно-парафіяльній школі села Седшярки. Восени 1911 р. став студентом
медичного факультету Варшавського університету. З 1915 по 1917 рік працював
лікарем у Саратовській, Курській та Полтавській губерніях. Закінчував своє
медичне навчання із степенем «лекаря» А.Річинський в 1917 р. вже в Київському
університеті, звідки був направлений на роботу до Ізяславської лікарні.
Ще навчаючись у Варшаві, А.Річинський активно зайнявся громадсько450

просвітницькою та видавничою діяльністю. У 1911 р. він започаткував видання
часопису «Нові дороги», в Ізяславі видавав журнал «Ізяславська дорога». З
квітня 1922 р. А. Річинський працює лікарем в лікарні Володимир-Волинського,
а з серпня 1925 р. тут же вільнопрактикуючим лікарем. Весь цей час він не
полишав активної громадської роботи. З 1924 р. А. Річинський редагує і видає
«незалежний місячник українського церковного відродження« «На Варті»,
працює у церковному комітеті. Згодом при цьому часописі Річинський
організував ще й власне видавництво з цією ж назвою, де друкувалися цікаві
розвідки, започатковувалися цілі тематичні серії видань, зокрема серія «Джерела
єпископату та повноти ієрархії Української Автокефальної Церкви». Саме
завдяки настирливості А.Річинського, його боротьбі за рідномовні богослужіння
у соборі Володимир-Волинського запровадили почергові відправи українською
і слов’янською мовами, а у Миколаївській церкві – лише українською.
Важливу роль у справі розмосковлення і демократизації Православної
церкви на українських землях, що були під протекторатом Польщі, зіграв
організований А.Річинським та І.Власовським церковний з’їзд у Луцьку 5-6
червня 1927 р., який відбувся без благословіння митрополита Діонісія і всупереч
офіційній забороні Синоду Православної церкви «під страхом канонічної
відповідальності».
Ключові доповіді на з’їзді «Сучасний стан церковно-релігійного життя
українського православного населення Польщі» та «Справа канонічного
внутрішнього устрою Православної Церкви в Польщі» зробив А.Річинський.
Його було обрано головою «Православно-Церковного Українського
Виконавчого Комітету у Річі Посполитій Польській», створеного з ініціативи
делегатів з’їзду.
У прийнятій з редакторства А.Річинського резолюції велику увагу було
приділено місцю національного фактору в житті Церкви: «Всі народи на землі
покликані до царства Божого. Народів привілейованих правдиве християнство
не знає, через те кожний народ, згідно із засадами Православної Східної Церкви
та її церковно-історичною традицією, має право до виявлення свого релігійного
життя у своєрідних національних формах, які не тільки не роз’єднують
Христової громади, а ще й збагачують Вселенську Церкву своєю
многобарвністю та своєрідним ароматом окремих національних культур і
національних характерів».
Для популяризації рішень з’їзду Річинський призупинив випуск часопису
«На Варті» і заснував журнал «Рідна Церква» як орган Українського Церковного
Комітету, метою якого було «об’єднання усього народу в боротьбі за українську
національну церкву, як основу життя і культури».
З’їзд сколихнув тогочасне західно-українське суспільство, спричинив
організацію і проведення аналогічних повітових з’їздів, де інколи приймалися й
більш рішучі вимоги до ієрархії Церкви. Мовне питання стало причиною
гострого конфлікту А.Річинського з митрополитом Діонисієм. Непримиримий і
безкомпромісний у питаннях демократизації, соборноправності та українізації
Церкви, він 4 грудня 1928 р. оприлюднив заяву про свій вихід із Митрополичої
ради. Разом з тим, А. Річинський вирішив відновити видання часопису «На
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Варті», який відзначався чіткою опозиційною лінією щодо керівництва
Православної церкви в Польщі. Тоді були сфабриковані доповідні митрополиту
на нього, в яких промосковські клірики звинуватили А.Річинського в тому, що
останній нібито намовляв парафіян собору у Володимир-Волинському
вигукувати непристойні слова під час богослужінь та проповідей. Цей
«компромат» призвів до того, що Синод Православної Церкви у Польщі своєю
постановою від 15 квітня 1929 р. відлучив Арсена Річинського від Церкви за
«ворожу та шкідливу для Православної Церкви в Польщі діяльність». У
«Відкритому листі посла Івана Власовського до митрополита Варшавського і
Волинського Діонисія» автор його чітко зазначив, що А.Річинського відлучено
як «провідника українського церковного руху». Відлучення від церкви
А.Річинського було сприйняте як «акт оборони старо-московських традицій» та
«запал національно-політичної боротьби проти українського церковного руху».
А.Річинський звернувся до церковного суду, який повністю виправдав
автивного борця за Українське Православ’я, не виявивши жодних порушень з
його боку. Синод 22 березня 1930 р. приймає ухвалу: «Доручити митрополитові
Діонисію прийняти лікаря Арсена Річинського в лоно Православної Церкви
згідно з його просьбою».
Примирення з ієрархією Церкви не зменшило активність А.Річинського.
Він залишився одним із найбільш радикально налаштованих діячів із табору
українізаторів Польської православної церкви. Період 1929-1939 рр. став
найбільш плідним у житті А.Річинського. Його коштами вийшли друком кілька
власних та інших авторів праць з історії та теорії церковної практики. Він
організував місцеве товариство «Просвіта», став ініціатором руху пластунів, був
активістом кооперативного руху.
Прихід в Західну Україну радянських військ викликав певну ейфорію в
місцевих українців. Проте задекларовану «українськість» нової влади дуже
швидко відчув на собі й А. Річинський. Його активна громадянська позиція не
залишилася непоміченою нею. 20 жовтня 1939 р. Річинського заарештовують
співробітники НКВС. Головними пунктами звинувачення була, як і за польської
колонізації, книга «Проблеми української релігійної свідомості», яка нібито має
«антисоветское содержание и ею обвиняемый Речинский А.В. имел целью
разжечь национальную вражду, злобно клевеща на русский и украинский
народы». До того ж, сказано там, він має «связи с рядом украинских
националистов из группы «ОУН» и украинскими националистическими
организациями за границей».
А.Річинського вивозять в Горьківську область. Особливою радою при
НКВС СРСР він був засуджений і направлений зрештою в Уктлазі, де працював
лікарем. Звільненому у 1949 р. А.Річинському повернутися додому на Волинь не
дозволили. З Уктлагу його направили в казахське місто Казалінськ, де 3 серпня
1949 р. він був зарахований на посаду судмедексперта району. Тут А.Річинський
водночас працював за сумісництвом у міській амбулаторії та місцевому
пологовому будинку. Крім лікарської роботи, займався на засланні водночас і
науковою працею, але вже в галузі акушерства. Його статті друкувалися в
журналі «Здоровье Казахстана». Але здоров’я самого лікаря-подвижника було
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підірване перебуванням у в’язницях і таборах. 13 квітня 1956 р., внаслідок
крововиливу, А.Річинський помер і був похований на цвинтарі станції Джусали.
Лише в 2011 році його прах вдалося повернути в Україну і поховати на
Тернопільському цвинтарі. До цього активно прилучилася Українська
Автокефальна Православна Церква. Вона оголосила його святителем. Наявною є
ікона святителя. Його книга «Проблеми української релігійної свідомості» за
своїм україно-православним змістом віднесена до священних книг. Ім’я
мислителя офіційно Кабміном України присвоєно Кременецькому медичному
училищу. У Кременці споруджено пам’ятник релігієзнавцю-мислителю. Вже
проведено із видруком матеріалів восьмеро Річинських читань. У вшануванні
Арсена Річинського провідна заслуга за Кременецьким медучилищем, в
приміщенні якого є його кімната-музей. Особливу активність в організації і
проведенні річинських заходів, пошуку членів родини мислителя і його друзів,
особистих речей і видрукуваних праць виявляє директор названого училища
Петро Мазур. У дослідженні творчої спадщини відзначився тернопільський
науковець професор Арсен Гудима. Ганьбою є те, що в рідному селі мислителя,
активного борця за Українське Православ’я Тетельківцях діє громада
Московського Патріархату, що свідчить про відсутність української
ідентичності у мешканцях села, пасивність сільської інтелігенції в процесах
формування у сельчан української свідомості.
3.10 б Арсен Річинський – етнолог релігії
А.В. Річинський (1892-1956) родом із сім’ї священика тернопільських
Тетильківців. Вчився у Клеванській духовній школі, Кременецькій гімназії, у
Житомирській духовній семінарії, вчителював у церковно-парафіяльній школі с.
Седшярки. Восени 1911 р. став студентом медичного факультету Варшавського
університету. З 1915 по 1917 рік працював лікарем у Саратовській, Курській та
Полтавській губерніях. Закінчував своє медичне навчання із степенем «лекаря»
А.Річинський у 1917 р. вже в Київському університеті, звідки був направлений
на роботу до Ізяславської лікарні.
Ще навчаючись у Варшаві, А.Річинський активно зайнявся громадськопросвітницькою та видавничою діяльністю. У 1911 р. він започаткував видання
часопису «Нові дороги», в Ізяславі видавав журнал «Ізяславська дорога». З
квітня 1922 р. А. Річинський працює лікарем в лікарні Володимир-Волинського,
а з серпня 1925 р. тут же вільнопрактикуючим лікарем. Весь цей час він не
полишав активної громадської роботи. З 1924 р. А. Річинський редагує і видає
«незалежний місячник українського церковного відродження« «На Варті»,
працює у церковному комітеті. Згодом при часописі Річинський організував ще
й власне видавництво з цією ж назвою, де друкувалися цікаві розвідки,
започатковувалися цілі серії, зокрема серія «Джерела єпископату та повноти
ієрархії Української Автокефальної Церкви». Саме завдяки настирливості
А.Річинського у соборі Володимир-Волинського запровадили почергові
відправи українською і слов’янською мовами, а у Миколаївській церкві – лише
українською.
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Важливу роль у справі розмосковлення і демократизації Православної
церкви на українських землях, що були під протекторатом Польщі, зіграв
організований А.Річинським та І.Власовським церковний з’їзд у Луцьку 5-6
червня 1927 р., який відбувся без благословіння митрополита Діонісія і всупереч
офіційній забороні Синоду Православної церкви «під страхом канонічної
відповідальності» (250).
Ключові доповіді на з’їзді «Сучасний стан церковно-релігійного життя
українського православного населення Польщі» та «Справа канонічного
внутрішнього устрою Православної Церкви в Польщі» зробив А.Річинський.
Його було обрано головою «Православно-Церковного Українського
Виконавчого Комітету у Річі Посполитій Польській», створеного за ініціативою
делегатів з’їзду.
У прийнятій з редакторства А.Річинського резолюції велику увагу було
приділено місцю національного фактору в житті Церкви: «…Всі народи на землі
покликані до царства Божого. Народів привілейованих правдиве християнство
не знає, через те кожний народ, згідно із засадами Православної Східної Церкви
та її церковно-історичною традицією, має право до виявлення свого релігійного
життя у своєрідних національних формах, які не тільки не роз’єднують
Христової громади, а ще й збагачують Вселенську Церкву своєю
многобарвністю та своєрідним ароматом окремих національних культур і
національних характерів» (251).
Для популяризації рішень з’їзду Річинський призупинив випуск часопису
«На варті» і заснував журнал «Рідна Церква» як орган Українського Церковного
Комітету, метою якого було «об’єднання усього народу в боротьбі за українську
національну церкву, як основу життя і культури» (252).
З’їзд сколихнув тогочасне західно-українське суспільство, спричинив
організацію і проведення аналогічних повітових з’їздів, де інколи приймалися й
більш рішучі вимоги до ієрархії Церкви. Мовне питання стало причиною
гострого конфлікту А.Річинського з митрополитом Діонисієм. Непримиримий і
безкомпромісний у питаннях демократизації, соборноправності та українізації
Церкви, він 4 грудня 1928 р. оприлюднив заяву про свій вихід із Митрополичої
ради. Разом з тим, А. Річинський вирішив відновити видання часопису «На
варті», який відзначався чіткою опозиційною лінією щодо керівництва
Православної церкви в Польщі. Тоді були сфабриковані доповідні митрополиту
на нього, в яких промосковські клірики звинуватили А.Річинського в тому, що
останній нібито намовляв парафіян собору у Володимир-Волинському
вигукувати непристойні слова під час богослужінь та проповідей. Цей
«компромат» призвів до того, що Синод Православної Церкви у Польщі своєю
постановою від 15 квітня 1929 р. відлучив Арсена Річинського від Церкви за
«ворожу та шкідливу для Православної Церкви в Польщі діяльність». У
«Відкритому листі посла Івана Власовського до митрополита Варшавського і
Волинського Діонисія» автор його чітко зазначив, що А.Річинського відлучено
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як «провідника українського церковного руху» (253). Відлучення від церкви
А.Річинського було сприйняте як «акт оборони старо-московських традицій» та
«запал національно-політичної боротьби проти українського церковного руху»
(254).
А.Річинський звернувся до церковного суду, який повністю виправдав
автивного борця за Українське Православ’я, не виявивши жодних порушень з
його боку. Синод 22 березня 1930 р. приймає ухвалу: «Доручити митрополитові
Діонисію прийняти лікаря Арсена Річинського в лоно Православної Церкви
згідно з його просьбою» (255).
Примирення з ієрархією Церкви не зменшило активність А.Річинського.
Він залишився одним із найбільш радикально налаштованих діячів із табору
українізаторів Польської православної церкви. Період 1929-1939 рр. став
найбільш плідним у житті А.Річинського. Його коштами вийшли друком кілька
власних та інших авторів праць з історії та теорії церковної практики. Він
організував місцеве товариство «Просвіта», став ініціатором руху пластунів, був
активістом кооперативного руху.
Прихід в Західну Україну радянських військ викликав певну ейфорію в
місцевих українців. Проте «українськість» нової влади дуже швидко відчув на
собі й А. Річинський. Його активна громадянська позиція не залишилася
непоміченою нею. 20 жовтня 1939 р. його заарештовують співробітники НКВС.
Головними пунктами звинувачення була, як і за польської колонізації, книга
«Проблеми української релігійної свідомості», яка нібито має «антисоветское
содержание и ею обвиняемый Речинский А.В. имел целью разжечь
национальную вражду, злобно клевеща на русский и украинский народы». До
того ж, сказано там, він має «связи с рядом украинских националистов из группы
«ОУН» и украинскими националистическими организациями за границей».
А.Річинського вивозять в Горківську область. Особливою радою при
НКВС СРСР він був засуджений і направлений в Уктлазі, де працював лікарем.
Звільненому у 1949 р. А.Річинському повернутися додому на Волинь не
дозволили. З Уктлагу його направили в казахське місто Казалінск, де з серпня
1949 р. він був зарахований на посаду судмедексперта району. Тут А.Річинський
водночас працював за сумісництвом у міській амбулаторії та місцевому
пологовому будинку. Крім лікарської роботи, займався на засланні водночас і
науковою працею, але вже в галузі акушерства. Його статті друкувалися в
журналі «Здоровье Казахстана». Але здоров’я самого лікаря-подвижника було
підірване перебуванням у в’язницях і таборах. 13 квітня 1956 р., внаслідок
крововиливу, А.Річинський помер і був похований на цвинтарі станції Джусали.
Завдяки діяльності Відділення релігієзнавства ІФ НАН України,
Української
Асоціації
релігієзнавців,
Тернопільської
медакадемії,
Кременецького медучилища, київських і тернопільських науковців вдалося
повернути Україні забуте для неї ім’я Арсена Річинського. А це – його безсмертя!
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***
Творча спадщина А.Річинського нині ще не зібрана повністю (особливо
журнальні статті), не систематизована, більше того – не вивчена. Багато його
праць взагалі втрачено. Потребують ще спеціального систематизованого
вивчення часописи, які етнолог видавав, а це: «Нова дорога», «На Варті», «Рідна
Церква», «Наше братство» та інші, окремі видання, які видруковувало його
видавництво.
Як релігієзнавець, Арсен Річинський ще не відомий світові. А між тим його
справедливо можна було б назвати основоположником такої сфери
релігієзнавчого знання в Україні як етнологія релігії ( 256).
Переглядаючи відомі нам твори А.Річинського, ми не знайшли в них
визначення поняття релігії, розуміння ним її структури, рівнів релігійності,
загального розуміння її функціональності. Сутність релігії мислитель вбачає «в
інтимній близькості між людиною і Богом», в іншому місці  «містичний зв’язок
між людиною і божеством, цілим світом та всіма космічними силами». Бог в
А.Річинського є «людський Добродій». Дослідник пише: «Те зло, яке неминуче
трапляється в людськім житті й над яким терпить сам Господь, залежить не від
якогось Зла-Абсолюта, рівнозначного Богові, а лише від такої вже Долі (ближче
накресленої), персоніфікованого випадку» (257).
А.Річинський виділяє в структурі релігії, як її елемент, культ, вирізняючи
при тому його офіційну і неофіційну, простонародну форму. Поруч з цим в
мислителя є й своє розуміння організаційного елементу релігії. Він пише:
«Тепер, з поширенням нової урядової релігії, з’явилася вже каста духовників, які
перебрали на себе посередництво з Богом й зверталися до Бога особливою
«священною» мовою, не завжди доступною для загалу. Народ було усунуто від
святині, а народну мову – так само з молитви» (258).
Проглядаючи історію релігійного життя, мислитель відзначає наявність в
ньому постійнеого прагнення релігійних організацій знайти порозуміння з
владними структурами. При цьому він особливо відзначив те, що Союз Церкви і
держави – перша характерна особливість московської церковності. «Через союз
з державною владою Московське православ’я було признане найчистішим на
цілий світ… За це освячено царську владу авторитетом релігії й призвано цареві
право опікуватися Церквою» (259). Відтак Московська Церква перейшла на
службу державній владі й докотилася зрештою до понижуючого цезарепапізму,
який приніс з собою стільки насильств і злочинів, призвів до скасування
патріаршества й навіть до формального підпорядкування Церкви світській владі
(260). А.Річинський відзначає й те, що «в Україні візантійська наука про «опіку»
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світської влади над Церквою не затрималася внаслідок занепаду влади князів
після татарського лихоліття» (261).
В описанні релігії А.Річинський виокремлює внутрішнє і зовнішнє її
розуміння і показує значення цього розрізнення для осмислення тих процесів, які
характеризують зокрема історію православ’я на українських теренах.
«Українську релігійну психіку,  наголошує він,  знаменує якраз духове (цебто
внутрішнє) розуміння християнства» (262). Свідченням цього є те, що хоч
українці разом з християнством запозичили від візантії багатий орієнтальними
елементами обряд, оздобивши його своєрідним продуктом української релігійної
творчості, своїми церковно-народними звичаями, одначе вони ніколи не
доходили до «обрядового ідолопоклонства», захоплення зовнішньою стороною
релігії. Українці не вдавалися до церковних розколів, зумовлених
«розходженням в обряді», як це неодноразово було на Московщині.
Саме тому в Україні, із врахуванням саме зовнішньої, а не внутрішньої
природи християнства, зазначає етнолог релігії, всупереч існуючій московській
традиції, в 1921 р. Відбулося «відновлення української православної ієрархії»,
постання «автокефального єпископату» і висвячення через рукоположення
василя липківського на первоієрарха-митрополита Української Автокефальної
Церкви. Та полеміка, яка розгорілася навколо цієї події, свідчить, що в московії,
її православній церкві віддають перевагу зовнішньому, чисто-обрядовому, а не
внутрішньому розумінню православ’я як релігії, бо ж догматичну і моральну
суть християнської віри було при цьому відновленні «збережено непорушно».
А.Річинський наголошує на тому, що українському православ’ю чужим є
«обрядове ідолопоклонство». Саме внутрішнє розуміння релігії дає можливість
обрядову різницю між різними християнськими спільнотами розглядати як
другорядне явище, на основі наявності якої не слід вдаватися до церковних
розколів.
У підходах різних церков до християнства А.Річинський виокремлює два
аспекти – євангельський і чисто людський. Останнього в них аж забагато. Воно
походить від людей, має умовне значення  локальне і часове. А між тим у церков
християнської традиції наявне їм всім щось спільне, те, що закорінене в
«євангельській науці». Насамперед – це вчення «любити ближнього як самого
себе» і заповіт «Царство Боже у нас самих». Відтак до обрядових відмінностей
слід підходити толерантно, бо ж християнська вдача, канонічна сутність
християнства, як внутрішній феномен, залишається при цьому непорушною.
Московська Церква тривалий час вважала українців недовірками, не
допускала їх у свої храми із-за того, що вони практикували хрещення через
обливання, а тому вдавалася навіть до перехрещування українців, які до них
заїздили, через занурення у воду. А.Річинський наголошує, що надання
абсолютного значення таким другорядним відмінностям засвідчує відсутність
розуміння сутності вчення христа. Обливання чи занурення в таїні хрещення –
це ознака символічного виявлення назовні «тієї благодатної події, яка
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відбувається тоді в душі духовно переродженого неофіта», а не щось інше.
Далі мислитель зазначає, що «таке обожнювання зовнішньої форми,
обряду (а останнє помітне також широко і в наш час навіть у власне українських
православних церквах – УПЦ КП та УАПЦ – Авт.) – це слід колишнього
вшанування видимих істуканів замість невидимого бога», як зазначає
А.Річинський, це є «сучасне ідолопоклонство».
Саме із-за перебільшування свого часу представниками християнських
церков значення давніх чисто організаційних приписів (у тому числі і вивищення
єпископів над пресвітерами) та пізніших обрядових різниць і відмінних місцевих
традицій й з’явилися відмінності різних християнських церков, з’явилися різні
церкви. Із-за цього ми знаходимося далеко від об’єднання церков і повернення
до єдиної Вселенської Соборної Церкви. А між тим у канонах, які укладалися
вже тоді, коли в християнській церкві було запроваджено ієрархічну реформу св.
Ігнатія першого століття, цебто єпископа було вивищено над пресвітерами, є
згадка про єпископів, рукоположених пресвітерами без негативних оцінок цього
явища. Канони відображають ієрархічні відносини саме пізнішого християнства,
коли вищість єпископа над пресвітерами стала майже загальним явищем. Між
тим у першохристиянських громадах єпископ і пресвітер відрізнялися тільки
адміністративними функціями, а не ступенем благодаті. До того ж, у новому
завіті апостоли себе відносили до пресвітерів, а останніх не позбавляли права
рукополагання. В першому посланні ап. Петра сказано: «Тож благаю між вами
пресвітерів, співпресвітер та свідок христових страждань, співучасник слави...»
(1 Пет. 5:1). А в послання ап. Павла до тимофія читаємо: «Не занедбуй
благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом із покладенням рук
пресвітерів» (1 Тим. 4:14).
Якщо пресвітери в ранньому апостольському християнстві могли
рукопокладати, то це їх право лише пізніше належно необґрунтовано
християнськими адміністраторами було обмежене внаслідок диференціації
пресвітерсько-єпископських функцій (263). Відтак якихось вагомих підстав для
виняткової важливості єпископської хіротонії і недопустимості пресвітерської
немає. А тому висвячення Василя Липківського в митрополити пресвітерським
свяченням не має якихось підстав для його заперечення.
Арсен Річинський аргументовано доводить, що канони дійсно вимагають
єпископського рукопокладання, але вони відносяться до ієрархічних відносин в
Церкві, що наступили з четвертого століття. «Для нас же важно було вказати на
первісні відносини в Христовій громаді до ієрархічної реформи ІІ століття, 
зазначає він,  коли служіння єпископів і пресвітерів було однакове й вони
однаково могли виконувати хіротонію» (264).
Розбрат між Сходом і Заходом християнських церков, на думку
А.Річинського, постав на тлі місцевих обрядових, культурних і психологічних
різниць, а насамперед  на основі політичних амбіцій. Константинополь, як
«Новий Рим», силувався перебрати на себе прерогативи «Древнього Риму».
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«Чималу роль відіграла в тому процесі знана особливість східного християнства
– візантійський цезаропапізм: бо не так легко погоджувався василевс у Царгороді
визнавати над собою, хоч би тільки релігійний авторитет Заходу, особливо коли
папа став світським володарем у 755 році» (265).
Після занепаду Константинополя – цього «Нового Риму» «на Севере
диком» постає концепція «Третього Риму», яким, власне, мала стати Москва.
«Цей «Третій Рим»,  відзначає А.Річинський,  не тільки унаслідував, але
завдяки особливостям московської релігійної психіки ще й значно побільшив
хворолюбливу спадщину свого попередника – той нахил до цезаропапізму та
зажерту ненависть до старого Риму». Російська Церква ще далі, ніж
Константинопольська, відступила від первісної православної науки про
священство.
Між тим духовний провід над христовою спільнотою, читаємо у
Річинського, має належати тільки підготовленим до того душпастирям, яким у
тайні священства передається благодать по преємству від безпосередніх учнів
Христових. Порядок церковного управління окреслено апостольськими
правилами 34 і 37, які нічого не говорять про верховну владу світського монарха
над Церквою.
Москва та її Церква постали самозвано в ролі якогось Спасителя всього
людства. Звідси походить плекана москалями вікова злоба проти Заходу взагалі,
проти західної культури, західного християнства, а водночас і переконаність про
непомильність і єдиноспасаємість «московського благочестія», мрія про
місіанську роль московського народу та освячена тими месіанськими мріями
його надзвичайна агресивність і амбітність. «Благочестива Росія» протистояла
католицько-протестантській Європі як відмінний від неї культурний світ,
ворожий «гнилому західному».
А.Річинський називає московське православ’я «російською цареславною
єрессю». Хоч спаситель виразно наказував не змішувати справи релігійні і
політичні, наголошував «кесареве кесареві, а Боже Богові», але Константинополь
першим почав опирати діяльність церкви на адміністративну владу. Москва ж
ще більше продовжила це, чим викривила взагалі релігійне життя. «Понад
духовним проводом Російської Церкви стояв … зрештою – сам цар як «помазник
Божий». В такий спосіб Російська Церква впала в єресь, бо ж порушила
догматичну науку про священство і підмінила непомітно сам об’єкт віри – бога
на царя. Все звелося в московії до гасла: «За веру, царя и Отечество». Відтак
правдивою вірою стало «московское благочестие», відданість – самодержцю
земному та «єдиному-неделимому Отечеству».
Така політична орієнтація Московської Церкви викликала спротив з боку
колонізованих Московією українців, оскільки вони мають інший національнополітичний ідеал і відрізняються від москалів іншою релігійною психологією.
Тому початок загальної революції в росії спонукав появу церковно-національної
революції в Україні, яка пішла тут в напрямі творення своєї Автокефальної
Церкви. Відбувалося очищення Українського Православ’я від єретичних
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московських домішок, відновлювалося соборне і виборне начало, поверталася
православному українському народові його історична традиція й можливість
релігійного порозуміння з протестантами і римом.
Проте замість творення з обох сторін любовної поєднавчої атмосфери, що
відповідало б вченню христа, зокрема його заповітам любові, з боку Москви
посипалися на адресу української автокефалії звинувачення в єресі та
ідолопоклонстві навіть без усвідомлення при цих звинуваченнях відмінності
дефініції цих понять. Бо ж якщо «київська автокефалія – єресь, то вже тим самим
вона не є ідолопоклонством, а якщо є ідолопоклонство, то тоді не є єресь, бо
вшанування ідолів ще ніхто, ніде і ніколи не звав єрессю… саме ухилення від
догмату зветься єрессю»,  тонко висновує А.Річинський (266). І далі: «Російська
Цероква возглавлялася не духовним достойником, а світським самодержцем: це
було порушенням догматичної науки про тайну священства, а відтак саме
Російське Православ’я належить називати єрессю».
Якщо в Україні в православ’ї мав місце розкол, то чи варто його
обов’язково засуджувати?  запитує мислитель. Треба з’ясувати, а чи мав він
дійсно тут місце. Далі А.Річинський слушно зазначає: «Коли ціла Російська
Церква впала в цареславну єресь, то заради власного спасіння українці повинні
були(!!!) Відколотися від неї й відновити в себе правдиве благочестіє» (267).
Назвавши Московське Православ’я із-за цієї його цареславності «загальною
гангреною», Річинський наголошує на нерозумності дотримання за цих умов і
утвердження гасла «єдності православ’я», бо ж то була б «єдність» із
«заразливим хворим», який претендує на свою гегемонію в цій єдиній Церкві.
«За таких умов розкол є не тільки можливий, але й доцільний, бо рятує бодай
щось – те, у чому життя ще жеврії. А мертв’яки най самі ховають своїх мерців…»
 наголошує далі А.Річинський (268).
Визнання правомірності розколів в християнстві дало можливість
А.Річинському дати своє розуміння процесів національного освоєння
християнства різними народами, «ролі національного моменту в релігійному
житті» (269). «На ділі християнство (навіть католицтво) засвоюється кожним
народом інакше і набуває у кожного своєрідних національних прикмет, 
зазначає етнолог релігії. – у свою чергу воно впливає на формування
національного характеру тих народів, які були довший час під його виховавчим
впливом. Отже, релігія і національність перебувають під обопільним
життєдайним впливом, а їх походження в глибинах людської душі є дуже
близьким; тому лиш їхня гармонія – не нехтування котроїсь із них – забезпечує
творчий розвиток і людини, і нації».
Своє несприйняття вчення Тертуліана, що всі християни мають знати одну
всесвітню республіку, творити одну громаду, А. Річинський вмотивовує тим, що
нині настав час процесів, «спрямованих до самовизначення націй не тільки в
політичному, а ще більше в духовному відношенні. Ігнорування цієї природної
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тенденції історичного розвитку веде до своєрідного релігійного інтернаціоналу
– але тільки в теорії, бо життя йде своїм шляхом понад такими нереальними
планами» (270).
Християнство – світова релігія. Як таке, воно є наднаціональним, бо ж для
нього немає ні еліна, ні іудея, ні варвара, ні скита (Кол. 3:11). Але при цьому
кожний культурний народ, як це слушно наголошує А. Річинський, знайде спосіб
опанувати і засвоїти собі ту глибинну ідею християнства, до якої він доріс. Якщо
є зміст, то знайдеться і форма. Арсен Річинський в низці своїх праць, в
редагованих ним часописах доводить необхідність єднання християнства на
основі внутрішнього, канонічного його сенсу, а не якихось зовнішніх виявів
християнськості. На прикладі московської церкви він засвідчує, що
абсолютизація нею зовнішнього веде зрештою до єресі, втрати християнської
природи.
Розкриваючи ті складові, які характеризують особливості прочитання
кожним народом християнства при прийнятті його у свій духовний світ,
А.Річинський писав: «Ознакою окремого типу християнства служить відмінний
напрямок релігійної думки, різниця національної психіки, суттєві особливості
народного світогляду. Назовні – національне забарвлення культу (окрема
літургічна мова, спів, музика, релігійно-поетична творчість). Далі – наростання
місцевих церковно-народних звичаїв, особливостей внутрішнього устрою й
церковного права. Нарешті – своєрідне релігійно-національне мистецтво» (271).
Культурно-релігійний синтез українця виражає внутрішня релігійність, відраза
до обрядового ідолопоклонства, буквоїдства, до вивищення зовнішньої сторони
релігії зі шкодою для її ідейного змісту (272).
Водночас і утвердження українського церковно-національного руху,
зазначає мислитель, не можна обмежувати «тільки запровадженням української
мови в богослужіння». «Недалеко зайдуть такі миряни,  пише далі він,  які
обмежуються лише жаданням українізації обряду, а не дбають про впровадження
в Церкві українського духу, забувають про традиційну соборноправність,
духовне розуміння релігії, про необхідність прилучення і приєднання
ворогуючих течій християнства» (273).
Релігійні відмінності А.Річинський насамперед виводив із специфіки буття
кожного етносу. «Різниця крові, зовнішньої природи, культури й суспільнополітичного устрою витворила в українців і росіян цілком відмінну духовну
вдачу», – пише він (274). Росіян характеризує вузький національний характер,
єретичне викривлення догми про організацію церковного проводу, відданість
національній старовині, обрядове буквоїдство, релігійна нетерпимість, крайня
ворожість до інших християнських церков. «Вони чекають кінця світу, а з ним –
і чудесного воскресіння нового космосу й нового боголюдства, в якому
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сподіваються зайняти виключне місце як «вибраний народ» (275). Саме тому вони
так настирливо винищували самобутність Українського православ’я,
використовуючи з цією метою й адміністративні утиски, і так зване «культурне
зближення».
А.Річинський, обгрунтувавши відмінність українського і московського
православ’я, водночас наголошує, що відродження Українського Православ’я –
це не лише одержання ним помісного статусу. «Відновити слід давнє Українське
православ’я з його духовним розумінням християнства, з його народницькою
структурою, з його світлими традиціями – громадською активністю, релігійною
терпимістю й поєднавчою тенденцією» (276).
Дослідник звертається до скрупульозного вивчення Біблії, яке привело
його до висновку, що «значення відмінних національних форм у релігійному
житті стоїть понад всілякі сумніви» (277) і що «ігнорувати національний чинник і
виправдовувати негативне ставлення до нього якимись релігійними
міркуваннями – невільно, бо якраз Св. Письмо виразно стверджує абсолютне,
невмируще значення національності» (278). А.Річинський лаконічно формулює ті
десять висновків, до яких зводиться проблема національності в Біблії.
Критикуючи націоналізм, який вивершує свій народ до якоїсь «обраності»,
«месіанськості«, дослідник водночас пише про націоналізм апостола Павла, який
проголошує право кожного народу на самостійний розвиток, визнає цінними
своєрідні прикмети національного духу. «Кожний народ неоднаково засвоює
навіть одну й ту саму релігію, – пише А.Річинський, – бо кожний знаходить у ній
щось для себе найвідповідніше, найближче. Кожний розвиває у ній якусь окрему
ділянку, залишаючи інші для других народів, з іншими здібностями й іншими
запитами. Зрештою ця різниця дарувань, служінь і дій витворює
різнонаціональні типи християнства» (279).
Безумовним науковим здобутком А.Річинського, його творчою вдачею є
розкриття шести засад єдності християнства і націоналізму. Ними є:
1) Якщо єднання людини з Богом відбувається передовсім через Церкву,
то внутрішня будова її зберігає ту ж засаду, що й Бог: єдність у багатоманітті.
2) Кожний з індивідуалізованих типів релігії виявляє одну якусь сторону
вічного Буття, водночас, як член одного Тіла Христового, доповнюючи інші.
Відтак різнорідності мусять існувати вічно.
3) Ознакою окремого типу християнства служить відмінний напрямок
релігійної думки, різниця національної психіки, суттєві особливості народного
світогляду, національне забарвлення культу, своєрідне релігійно-національне
мистецтво та ін.
4) Створення своєї особливої релігійно-національної культури є
природною метою зрілої нації.
5) Для розбудови своєї релігійно-національної культури народ мусить
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мати певний ступінь національної свідомості, почуття територіального
патріотизму.
6) Християнським духом овіяний патріотизм не визнає ні ялового
релігійного інтернаціоналу, ані національного месіанізму, національного
еготизму.
«Наднаціональне» християнство, як це засвідчує контекст світової історії,
обстоюють ті, хто в такий спосіб прагне маскувати національну гегемонію одних
і баламучення інших. Це особливо характерне для Московського Православ’я,
яке є суто російським, а хоче заховатися за форму «русского». Так, що нібито
«русский» і «русьский» це одне й те ж. Особливо у цьому відзначається нинішній
Московський патріарх Кирило з його ідеєю «русского мира». Вселенська Церква
мислима лише як єдність національних Церков, а заперечення Церквою
національного начала є її власним самозапереченням.
Розростання національних особливостей у відмінних типах християнства
А.Річинський розглядав як явище природне й неминуче. Саме націоналізм, на
його думку, наповнює життя Церкви реальним змістом. «Українська релігійна
ідея – це ідея синтетичної християнської культури» (280). Тому важливим
завданням, над вирішенням якого мають працювати всі українці, є усвідомлення
ними того, що православні, уніати, євангелики мають «відчувати себе братами й
одновірцями, членами однієї Христової громади, яка не терпить ніяких
конфесійних поділів» (281).
Окрема сторінка досліджень А.Річинського – це релігійний синкретизм.
Саме він, на його думку, сприяв появі в Україні трьох великих груп звичаїв та
обрядів, формування яких на основі давнього релігійного світогляду саме й стало
основою Українського православ’я. До першої групи дослідник відніс звичаї, що
носять виразні сліди дохристиянського світогляду. До другої групи він відносить
церковно-народні звичаї, що виникли уже в християнські часи і були пов’язані з
новою ідеологією та новими звичаями. Саме ці звичаї та обряди й стали основою
таких рис Українського православ'я, як демократизм і євангелістськість. Власне
прочитання українцями Св. Письма сприяло появі нових та оригінальному
виконанню загальноприйнятих церковних служб, обрядів.
Третя група формувалася на основі звичаїв та обрядів місцевого
(регіонального) значення. Сюди дослідник відносить переймання деяких
особливостей Західної Церкви. Так, у «Требнику» П.Могили є 37 чинів, які
відсутні в попередніх православних «Требниках». Деякі з них складені за взірцем
латинських богослужбових книг (освячення церковного одягу, хреста, дзвонів),
а біля 20-ти – привнесені із сучасної митрополиту церковної практики.
А.Річинський одним із перших доказово виокремлює й обґрунтовує
поняття Українське Православ’я, визначає головні риси цього культурноісторичного феномену українства. Серед них – соборноправність, демократизм,
софійність, відкритість, толерантність, інституційність, гуманізм та ін. Основою
формування особливостей Українського Православ’я А.Річинський вважає
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переважання в Україні духу над формою. Одним із важливих завдань україноправославного процесу мислитель вважав розмосковлення православ’я в
Україні, чого можна досягти лише через наукове осмислення минулого. Цьому
А.Річинський присвятив значну увагу не тільки у своїх працях, а й у практичній
діяльності на релігійних теренах.
Не менш важливою проблемою, піднятої дослідником у книзі «Проблеми
української релігійної свідомості« й інших працях, є питання функціонування
української мови в культовій та позакультовій діяльності Української Церкви.
Безсумнівним А.Річинський вважав той факт, що тільки молитва у рідній мові
відповідає релігійній психіці й давнім традиціям українського народу. «Хто має
на думці правдиву християнізацію мас, – зауважує він, – той не повинен із чужої
обрядової мови творити кумира, який тільки затримує пересякання євангельської
науки у народний побут» (282).
Дослідник наголошує на тому, що з приходом на українські терени
обрядової церковно-слов’янської мови почався «процес асиміляції її на новім
національнім грунті». Це асимілювання проходило: шляхом відступу від
«болгарського первовзору», шляхом пристосуванням чужої мови до живої
місцевої вимови, українщенням її фонетики. «Зрештою ця зукраїнізована
болгарщина була вже дуже близькою народові», – відзначає А. Річинський (283).
Природний процес наближення запозиченої обрядової мови до народної призвів
до того, що в добу першого українського відродження XVI-XVII ст. всі церковні
відправи виголошувалися хоч і за слов’янськими книжками, але з вимовою і
наголосами чисто українськими.
Реагуючи на супротив введення у богослужбову практику рідної мови,
А.Річинський наголошує, що «аргументи проти вживання живої обрядової мови
наводилися при цьому різні, але всі вони безпідставні». Противники рідної мови
насамперед вказують на тисячолітню традицію церковно-слов’янської мови, її
милозвучність та придатність до висловлення найглибших правд віри. Але якщо
це так, то тоді, запитує А.Річинський, чому б не держатися грецької мови, яка
має двохтисячолітню традицію, або староєврейської, освяченої ще в Старому
Завіті? Певно що наймилішим будуть звуки тієї мови, «котрою, як писав
С.Воробкевич, учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила».
Інколи зауважують на тому (і тут Арсен Річинський має на оці грекокатолицького єпископа Г.Хомишина), що звертання до народної мови в літургії
позбавить Церкву її особливого характеру як «інституції надсвітової», зведе її
«до рівня звичайної земної установи». Але при цьому не враховано те, що
Церква, по-перше, не є інституцією, а «містичним організмом», й по-друге, не
надсвітовою установою, бо ж охоплює і наш світ, в тому числі і нас, смертних, і
вже усопших. Багатовікове життя народу, який в своїх повсякденних молитвах,
в домашніх обрядових дійствах користувався живою мовою, засвідчує
неспрофанованість від цього глибокого змісту релігії. Коли Церква приймає таке
таїнство як сповідь у живій мові вірних, то й поривання людської душі до
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єднання з Вічністю і Всеперемагаючим Добром у молитві своєю рідною мовою
не повинне зустрічати жодних перешкод.
На основі аналізу «священних книг» християнства, кодексу канонів,
вивчення історії становлення і розвитку мов обрядово-культової сфери різних
релігій, традицій релігійного життя мислитель приходить до висновку, що
якихось вагомих аргументів (окрім суб’єктивних міркувань), які б заперечували
можливість використання національних мов в богослужбовій практиці
історичних щодо України церков, немає. Навпаки, є ряд факторів, що
зумовлюють необхідність їх вжитку. Розглянемо їх окремо.
1. Біблійні установки. В біблійній книзі Буття відзначається, що був час
коли на всій землі були «одна мова та слова одна» (Бут. 11:1). Після зруйнування
Богом Вавілонської вежі і змішування мов, пишеться тут, люди розселилися «у
їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх» (Бут.
10:5). Кожний народ одержав можливість «ходити стежками своїми» (Дії 14:16).
Оцінюючи ці біблійні міркування щодо критеріїв виокремлення народив,
богослови звернули увагу на те, що класифікація ця проведена з чотирьох
основних точок зору: географічної («у їхніх краях»), лінгвістичної («за мовою
своєю»), соціальної («за своїми родами»), етнічної («у народах своїх») (284).
Наголошуючи на надприродності процесу появи мов і народів, теоретики
богословської етнології на основі аналізу Біблії вваж mo]ають, що в плани
божественного світобудови не входило вивершувати один етнос над іншим.
Продовжуючи цю думку, певно що зробимо висновок про рівність мов,
невивершеність якоїсь із них.
Своєрідним лінгвістичним твором Біблії є Перше послання ап. Павла до
коринтян. Автор його, зауважує А.Річинський, не заперечує рівноправності мов.
«Як багато, наприклад, різних мов є на світі – і жодна з них не без значення! І
коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцю, а промовець
чужинцем мені» (1 Кор. 14:10-11). Саме цей біблійний твір орієнтує на
необхідність кожному народу в своїй богослужбовій практиці користуватися
своєю рідною мовою. Апостол Павло текстово наголошує на тому, що слово,
сказане чужою мовою, адресоване Богу, але воно йому непотрібне до тих пір,
коли це слово не буде почуте людьми їх рідною мовою: «Я ж хочу, щоб мовами
говорили всі, а ліпше – щоб пророкували: більший бо той, хто пророкує, аніж
той, хто говорить мовами» (1 Кор. 14:5). Автор Послання чітко обґрунтовує
необхідність вживання рідної мови. Завдяки їй: 1) промовець дає духовні дари
для збудування Церкви, а не лише самого себе; 2) розум слухача одержує
пожиток пізнання, науку, відкриття, а не лише різнозвучний ряд, говорений на
вітер; 3) говорячи «амінь», слухач цим висловлює своє розуміння прослуханого
засвідчує те, що розум його має плоди почутого. Своєрідним лейтмотивом
розміркувань апостола Павла є його слова: «В Церкві волію п’ять слів зрозумілих
сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою» (1 Кор.
14:19).
2. Історичні чинники. Не станемо тут описувати те, як А.Річинський
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розлого описує процес сакралізації староєврейської, грецької та латинської мов.
Зауважимо лише, що чогось надприродного в цьому процесі не було. З одного
боку, цьому сприяв тримовний надпис, який, згідно Євангелії від Луки, нібито
був вміщений на хресті, на якому розіп’яли Ісуса, а з іншого – характер
поширення християнства і вживаність цих мов у міру набуття ним духовної сили.
Названі мови не водночас стали називатися сакральними і вживатися як такі.
Більше того, сакральність передуючої мови в ході історії певною мірою йшла на
спад, оскільки наступна мала вже більш широкий вжиток і вагу.
А.Річинського більше цікавить церковнослов’янська мова як одна із
сакральних мов, оскільки проти її заміни на національні (у нашому випадку – на
українську) часто, як раніше, так і нині, виступають служителі культу з
Московського Патріархату і його юрисдикції Української Православної Церкви.
Першим аргументом на користь того, що ця мова стала саме в силу історичної
потреби сакральною, є те, що вона (використаємо тут вживаний аргумент
богословами) такою не постає на основі Нового завіту. Адже якщо названі вище
три мови ще нібито були використані в надписі на хресті, то слов'янської серед
них не було.
Другим аргументом постає те, що слов’янська мова не є рідною для св.
Костянтина. Він народився в грецькому місті Солуні в заможній грецькій сім’ї.
Слов’янська мова, як це прагнуть довести історики, була вживаною в цьому місті
серед його нижчого класу, навіть була якоюсь другою мовою в ньому. В окрузі
Солуні, як і в самому місті, жило багато слов’ян. Вважають, що навіть нянею у
Кирила-Костянтина могла бути слов’янка. Тому можна допустити, що
слов’янську мову певною мірою він знав ще з дитинства і що це знання
послужило для нього підставою опісля стати християнським місіонером саме в
слов’янському світі. Місіонерська діяльність переконала Костянтина, як
переконує і сучасних місіонерів з неохристиянських об’єднань, у тому, що без
мови надіятися на успіх проповіді не можна і що лише рідною мовою людина
може прийняти якесь вчення в свій духовний світ.
Саме політичні моменти – протистояння в IX ст. римських пап і
візантійських патріархів із-за непомирення щодо Балкан – спонукали папу
Андріана II визнати слов’янські переклади книг Священного писання Кирилом і
Методієм як Божу працю, «оголосити їх вірними і законними» і благословити
слов’янське богослужіння по них. Це було десь в кінці 867 або на початку 868
року. Отже, церковнослов’янська мова стала в ряд сакральним не завдяки
Візантії чи іншим східним церквам, а завдяки Папі Римському. І не завдяки
якимось «святим мотивам», а як реакція-відповідь на умови і характер
поширення християнства на слов’янських теренах.
Аргументація в працях А.Річинського засвідчує той факт, що якихось
перешкод для вживання в богослужбовій практиці національних мов немає.
Використаємо тут ті аргументи, які свого часу наводили захисники
слов’янського богослужіння Так, у книзі «Оповідання ченця Хороброго про
писмена слов’янські», яка з’явилася в Болгарії в X ст., читаємо: «Інші запитують,
на що ті слов’янські книги? Їх ані Бог не створив, ані ангели, і не постали вони
споконвіку, як жидівські, латинські та грецькі, котрі і Бог наказав, щоб книги
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були тільки трьома мовами, як написано в Євангелії… Слов’янської мови тут
нема, тому й книги слов’янські не від Бога. Що ти скажеш таким? Що відповідати
тим нерозумним? Ліпше скажемо з святих книг, як уміємо, що «все по черзі буває
від Бога». І споконвіку Бог не створив ані мови жидівської, ані римської, ані
еллінської, але створив мову сирійську, якою й Адам говорив. Так було від
Адама до потопу, а від потопу аж поки Бог не поділив мови при сотворенні (285).
3. Комунікативні чинники. В Новому Завіті зазначено, що коли йде молитва
чужою мовою, то все говориться на вітер, бо залишається розум без плоду,
оскільки віруючий не пізнає те, про що говориться. Відтак той, хто говорить, що
«будує тільки самого себе», не будує Церкву. Тому апостол Павло закликає тих,
хто пильнує про «духовні дари», дбати, щоб «збагачувалися через них на
збудування Церкви».
Церква, яка допускає мовне винародовлення своїх вірних, зазначає
А.Річинський, втрачає свій авторитет як національна святиня, а відтак шкодить
сама собі. Ці поради варто було б почути кліру УПЦ, який активно обстоює
церковнослов’янськість і російськомовність своєї церкви.
4 Лінгвістичні чинники. Поширення християнства по українських теренах
зустрілося з двома протидіями з боку широкого народного загалу Оскільки в
українському язичництві не витворився постійний жрецький стан, то народ сам
був обрядодіючим, а роль розпорядника обрядового дійства (головного
обрядодія) виконував глава родини. У християнстві ж посередництво з Богом
перебрала каста духівників, які, до того ж, зверталися в молитві до Бога
особливою, недоступною простому народу «священною мовою». Але якщо
першу «незручність» так і не вдалося здолати, то другу внаслідок певної
подібності болгарської і тодішньої української мов вдалося дещо мінімізувати
шляхом асиміляції церковнослов’янської на новому для неї національному
ґрунті.
Але, як зазначає А.Річинський, ніяка українська «вимова» не могла
зробити церковнослов’янський текст молитви зрозумілим для народу. Він
наводить у своїй праці «Проблеми української релігійної свідомості» аж вісім
ознак, які засвідчували неприродність цього синкретизму: 1) великий залишок в
слов’янській мові Костянтина грецьких слів, які без спеціального перекладу не
можна було зрозуміти (напр. «Обыдоша мя мысленіи рыкающе схімны»; 2)
наявність багатьох слів, особливо складних, які перекладені з певним
наслідуванням грецького виговору; 3) невдале розміщення слів на основі сліпого
наслідування грецьких зразків; 4) збереження грецької конструкції речень
(наприклад, «иже херувимы тайно образующе»); 5) велика кількість болгарських
архаїзмів; 6) наявність виразів із старим (архаїчним) змістом, тоді як у сучасній
мові ті слова вже мають інше значення, часто непристойне; 7) перейняття деяких
прикмет елліністичного мислення, зокрема персоніфікації прикметників,
одухотворення неживих речей тощо; 8) чисельні гебраїзми в запозичених із
Старого заповіту текстах молитов.
Природний
процес
зближення
занесеної
церковнослов’янської
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(болгарської) обрядової мови з простонародною українською завершився тим,
що в добу першого українського відродження XVI-XVII ст. усі відправи у храмах
проводилися, хоч і за слов’янськими книжками, але з вимовою і наголосами
чисто українськими.
На думку А.Річинського, ті ратування за збереження церковнослов’янської
мови обряду з метою забезпечення «єднання всіх слов’ян», які ми подеколи
чуємо, мають під собою явний політичний підтекст, оскільки орієнтовані не
стільки на забезпечення цього «єднання», скільки на «задержання України в
сфері культурних і релігійних впливів Москви за допомогою зросійщеної
церковної мови» (286).
Більше сорока православних народів мають свою рідну мову в
богослужінні. Величезне значення в національному винародовленні чехів,
хорватів мала саме рідномовність в Церкві. То чому б нам не слідувати їх
прикладу в національній самоідентифікації. Хіба ми чимось гірші від них?
І тут слушно звучить узагальнююча думка А Річинського: «Чим більше
людина інтелектуально обдарована й розвинена, тим яскравіше і з більшою
силою виступають особливості її національної вдачі. Тому геній завше з
психологічного боку є глибоко національним. Тільки люди розумом убогі,
особливо недоумки та ідіоти позбавлені національних прикмет»(287).
Вселенський зміст християнства розкривається в окремих національних
формах, сукупність яких творить таку християнську спільність, де немає вже ні
елліна, ні скіфа, ні іудея, бо ж кожний однаково причасний благодаті. Але при
цьому кожний залишається тим, ким був – елліном, скіфом чи іудеєм, вносячи
свій особливий тон у загальну симфонію. Виходячи з цього, висновує
А.Річинський, вищою метою існування кожної нації є розкриття якогось
моменту вічного Буття, що залежить «від природних обдарувань, особливої місії
і чинної енергії кожного народу» (288). Кожний народ виконує на Землі інше
«служіння«, тобто має своє спеціальне покликання, свою місію, «збірне
служіння«, які має виявити повністю і за які має відповісти опісля на Суді
Божому. Тому ігнорувати роль національного чинника у житті і виправдовувати
це якимись нібито релігійними міркуваннями не можна. Святе Письмо виразно
засвідчує абсолютне невмируще його значення. «Нація, яка підмет відмінних
дарувань, зі спеціальним покликанням на світі, з довільною енергією ділання в
історії, з обов’язком загальнонаціональної відповідальності перед Богом за свої
«таланти«, – зауважує А.Річинський, – є соборною особистістю ноуменального
порядку. Тому нація безсмертна, як і душа людська» (289).
Засвоєння християнського віровчення було і залишається у вияві
етнонаціональних ознак, що відповідає єдності світу в різноманітності культур
народів, які населяють його. «Тому вселенськість християнства у православному
розумінні, – наголошує А.Річинський, – полягає, власне, в єдності різнорідних,
різнобарвних і по-різному виконуючих своє призначення національних Церков –
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членів одного соборного тіла» (290).
3.10 в Арсен Річинський про роль національного чинника в релігійному
житті
Творча спадщина А.Річинського нині ще не зібрана повністю (особливо
журнальні статті), не систематизована, більше того – не вивчена. Багато його
праць взагалі втрачено. Потребують ще спеціального систематизованого
вивчення часописи, які мислитель видавав, а це: «Нова дорога», «На Варті»,
«Рідна Церква», «Наше братство» та інші, окремі видання, які видруковувало
його видавництво (в тому числі й праці Річинського невеликого формату).
Як релігієзнавець, Арсен Річинський ще не відомий світові. А між тим його
справедливо можна було б назвати основоположником такої сфери
релігієзнавчого знання в Україні як етнологія релігії. З неї не багато праць має і
світова наука.
Розкриваючи ті складові, які характеризують особливості прочитання
кожним народом християнства при прийнятті його у свій духовний світ,
А.Річинський писав: «Ознакою окремого типу християнства служить відмінний
напрямок релігійної думки, різниця національної психіки, суттєві особливості
народного світогляду. Назовні – національне забарвлення культу (окрема
літургічна мова, спів, музика, релігійно-поетична творчість). Далі – наростання
місцевих церковно-народних звичаїв, особливостей внутрішнього устрою й
церковного права. Нарешті – своєрідне релігійно-національне мистецтво»
(Річинський Арсен. Проблеми української релігійної свідомості. –К.-Тернопіль,
2000. – С.403). Культурно-релігійний синтез українця виражає внутрішня
релігійність, відраза до обрядового ідолопоклонства, буквоїдства, до вивищення
зовнішньої сторони релігії зі шкодою для її ідейного змісту.
Водночас і утвердження українського церковно-національного руху,
зазначає мислитель, не можна обмежувати «тільки запровадженням української
мови в богослужіння«. «Недалеко зайдуть такі миряни,  пише далі він,  які
обмежуються лише жаданням українізації обряду, а не дбають про впровадження
в Церкві українського духу, забувають про традиційну соборноправність,
духовне розуміння релігії, про необхідність прилучення і приєднання
ворогуючих течій християнства» (Там само. - С.230).
Релігійні відмінності А.Річинський насамперед виводив із специфіки буття
кожного етносу. «Різниця крові, зовнішньої природи, культури й суспільнополітичного устрою витворила в українців і росіян цілком відмінну духовну
вдачу», – пише він (Там само). Росіян характеризує вузький національний
характер, єретичне викривлення догми про організацію церковного проводу,
відданість національній старовині, обрядове буквоїдство, релігійна
нетерпимість, крайня ворожість до інших християнських церков. «Вони чекають
кінця світу, а з ним – і чудесного воскресіння нового космосу й нового
боголюдства, в якому сподіваються зайняти виключне місце як «вибраний
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народ» (Там само. – С.233-234). Саме тому росіяни так настирливо винищували
самобутність Українського Православ’я, використовуючи з цією метою й
адміністративні утиски, і так зване «культурне зближення».
А.Річинський, обгрунтувавши відмінність Українського і Московського
Православ’я, водночас наголошує, що відродження Українського Православ’я –
це не лише одержання ним помісного статусу. «Відновити слід давнє Українське
Православ’я з його духовним розумінням християнства, з його народницькою
структурою, з його світлими традиціями – громадською активністю, релігійною
терпимістю й поєднавчою тенденцією» (Там само. – С.258).
Дослідник звертається до скрупульозного вивчення Біблії, яке привело
його до висновку, що «значення відмінних національних форм у релігійному
житті стоїть понад всілякі сумніви» і що «ігнорувати національний чинник і
виправдовувати негативне ставлення до нього якимись релігійними
міркуваннями – невільно, бо якраз Св. Письмо виразно стверджує абсолютне,
невмируще значення національності» (Там само. – С.267-269). А.Річинський
лаконічно формулює ті десять висновків, до яких зводиться проблема
національності в Біблії. Ними є: 1) «Образ Божий» людини полягає у
багатоманітності й різнорідності людської природи, що особливо виявляється у
національнім поділі людства. 2) Народ – це єдина соборна Особистість понад час
і простір, яка має свій життєвий цикл і несе спільну відповідальність. Промисел
Божий кличе народи до життя, визначає кожному епоху й кордони його
перебування та спеціальну місію у світі. Існують вказівки, що кожний народ має
навіть свого ангела-провідника. 3) Внутрішнім об’єднувачем народу, а назовні –
доказом його окремішності служать спочатку єдність походження і мови…,
пізніше – єдність національної ідеології… 4) Кожний народ повинен виявити й
зберегти свою національну окремішність, усвідомити своє покликання й
виконати його якнайкраще: так здійснюється багатоіпостасність людської
природи, що відповідає багатоіпостасності Божій. 5) Щоб виконати своє
провіденційне завдання, кожний народ мусить передовсім забезпечити своє
існування…, створити належну державно-громадську організацію…, мусить
здобути собі місце на землі, виявити повноту свого національного життя. 6) Усіх
членів однієї нації поєднує закон національної солідарності… 7) Нормальтний
розвиток народу опирається на містичну віру його у свою правду, в абсолютну
цінність національного ідеалу… Здоровий націоналізм має своє релігійне
забарвлення. 8) Запозичення чужих національних ідеалів, асиміляція з
чужонаціональним організмом, особливо ж духовне зближення з народомгнобителем – це заперечення нашого індивідуального «Я», нашої всенародної
ноуменальної іпостасі, нашого покликання. 9) Нав’язування народові чужої для
нього ідеології, примушування його служити чужим національним інтересам,
взагалі гноблення іншого народу, це – злочин проти багатоіпостасної природи
людської, супроти «образу Божого». 10) Перейшовши свій життєвий шлях,
вичерпавши всю енергію й виконавши – добре чи погано – свою місію, кожний
народ перетоплюється з іншими. Після такого взаємного запліднення він
витворює з ними новий зліпок з новими даруваннями й новими завданнями… В
цей спосіб національна диференціація людства поступає далі, а з нею повніше
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розкривається багатоіпостасність людини. Творення продовжується, бо у
Вічного Бога і творчість вічна. Звідси постає висновок про абсолютну вартість
кожної нації та про співпрацю всіх народів у побудові Царства Божого
(Річинський Арсен. Проблеми української релігійної свідомості. – КиївТернопіль, 2000. – С.291-293).
Критикуючи націоналізм, який вивершує свій народ до якоїсь «обраності»,
«месіанськості», дослідник при цьому пише про націоналізм апостола Павла,
який проголошує право кожного народу на самостійний розвиток, визнає
цінними своєрідні прикмети національного духу. «Кожний народ неоднаково
засвоює навіть одну й ту саму релігію, – пише А.Річинський, – бо кожний
знаходить у ній щось для себе найвідповідніше, найближче. Кожний розвиває у
ній якусь окрему ділянку, залишаючи інші для других народів, з іншими
здібностями й іншими запитами. Зрештою ця різниця дарувань, служінь і дій
витворює різнонаціональні типи християнства» (Там само. – С. 358).
Безумовним науковим здобутком А.Річинського, його творчою вдачею є
розкриття шести засад єдності християнства і націоналізму. Ними є:
1.
Якщо єднання людини з Богом відбувається передовсім через
Церкву, то внутрішня будова її зберігає ту ж засаду, що й Бог: єдність у
багатоманітті.
2.
Кожний з індивідуалізованих типів релігії виявляє одну якусь
сторону вічного Буття, водночас, як член одного Тіла Христового, доповнюючи
інші. Відтак різнорідності мусять існувати вічно.
3.
Ознакою окремого типу християнства служить відмінний напрямок
релігійної думки, різниця національної психіки, суттєві особливості народного
світогляду, національне забарвлення культу, своєрідне релігійно-національне
мистецтво та ін.
4.
Створення своєї особливої релігійно-національної культури є
природною метою зрілої нації.
5.
Для розбудови своєї релігійно-національної культури народ мусить
мати певний ступінь національної свідомості, почуття територіального
патріотизму.
6.
Християнським духом овіяний патріотизм не визнає ні ялового
релігійного інтернаціоналу, ані національного месіанізму, національного
еготизму.
«Наднаціональне» християнство, як це засвідчує контекст світової історії,
обстоюють ті, хто в такий спосіб прагне маскувати національну гегемонію одних
і баламучення інших. Це особливо характерне для Московського Православ’я,
яке є суто російським, а хоче заховатися за форму «русского». Так, що нібито
«русский» і «русьский» це одне й те ж. Особливо у цьому відзначається нинішній
Московський патріарх Кирило з його ідеєю «русского мира» та «исторической
Руси». Вселенська Церква, наголошує А.Річинський, мислима лише як єдність
національних Церков, а заперечення Церквою національного начала є її власним
самозапереченням.
Розростання національних особливостей у відмінних типах християнства
А.Річинський розглядав як явище природне й неминуче. Саме націоналізм, на
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його думку, наповнює життя Церкви реальним змістом. «Українська релігійна
ідея – це ідея синтетичної християнської культури». Тому важливим завданням,
над вирішенням якого мають працювати всі українці, є усвідомлення ними того,
що православні, уніати, євангелики мають «відчувати себе братами й
одновірцями, членами однієї Христової громади, яка не терпить ніяких
конфесійних поділів» (Там само. – С.410).
Окрема сторінка досліджень А.Річинського – це релігійний синкретизм.
Саме він, на його думку, сприяв появі в Україні трьох великих груп звичаїв та
обрядів, формування яких на основі давнього релігійного світогляду саме й стало
основою Українського Православ’я. До першої групи дослідник відніс звичаї, що
носять виразні сліди дохристиянського світогляду. До другої групи він відносить
церковно-народні звичаї, що виникли уже в християнські часи і були пов’язані з
новою ідеологією та новими звичаями. Саме ці звичаї та обряди й стали основою
таких рис Українського Православ'я, як демократизм і євангелістськість. Власне
прочитання українцями Святого Письма сприяло появі нових та оригінальному
виконанню загальноприйнятих церковних служб, обрядів.
Третя група формувалася на основі звичаїв та обрядів місцевого
(регіонального) значення. Сюди дослідник відносить переймання деяких
особливостей Західної Церкви. Так, у «Требнику» П.Могили є 37 чинів, які
відсутні в попередніх православних «Требниках». Деякі з них складені за взірцем
латинських богослужбових книг (освячення церковного одягу, хреста, дзвонів),
а біля 20-ти – привнесені із сучасної митрополиту церковної практики.
А.Річинський одним із перших доказово виокремлює й обґрунтовує
поняття Українське Православ’я, визначає головні риси цього культурноісторичного феномену українства. Серед них – соборноправність, демократизм,
софійність, відкритість, толерантність, інституційність, гуманізм та ін. Основою
формування особливостей Українського Православ’я А.Річинський вважає
переважання в Україні духу над формою. Одним із важливих завдань україноправославного процесу мислитель вважав розмосковлення православ’я в
Україні, чого можна досягти лише через наукове осмислення минулого. Цьому
А.Річинський присвятив значну увагу не тільки у своїх працях, а й у практичній
діяльності на релігійних теренах.
Наголошуючи на тому, яке величезне значення в національному
винародовленні чехів і хорватів мала саме рідномовність в Церкві, Річинський
ставить питання: «То чому б нам не слідувати їх прикладу в національній
самоідентифікації? Хіба ми чимось гірші від них?».
І тут слушно звучить його узагальнююча думка: «Чим більше людина
інтелектуально обдарована й розвинена, тим яскравіше і з більшою силою
виступають особливості її національної вдачі. Тому геній завше з психологічного
боку є глибоко національним. Тільки люди розумом убогі, особливо недоумки та
ідіоти позбавлені національних прикмет» (Там само. – С.254).
Вселенський зміст християнства розкривається в окремих національних
формах, сукупність яких творить таку християнську спільноту, де немає вже ні
елліна, ні скіфа, ні іудея, бо ж кожний однаково причасний благодаті. Але при
цьому кожний залишається тим, ким був – елліном, скіфом чи іудеєм, вносячи
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свій особливий тон у загальну симфонію. Виходячи з цього, висновує
А.Річинський, вищою метою існування кожної нації є розкриття якогось
моменту вічного Буття, що залежить «від природних обдарувань, особливої місії
і чинної енергії кожного народу». Кожний народ виконує на Землі інше
«служіння», тобто має своє спеціальне покликання, свою місію, «збірне
служіння», які має виявити повністю і за які має відповісти опісля на Суді
Божому. Тому ігнорувати роль національного чинника у житті і виправдовувати
це якимись нібито релігійними міркуваннями не можна. Святе Письмо виразно
засвідчує абсолютне невмируще його значення. «Нація, яка підмет відмінних
дарувань, зі спеціальним покликанням на світі, з довільною енергією ділання в
історії, з обов’язком загальнонаціональної відповідальності перед Богом за свої
«таланти», – зауважує А.Річинський, – є соборною особистістю ноуменального
порядку. Тому нація безсмертна, як і душа людська» (Там само. – С.268).
Засвоєння християнського віровчення було і залишається у вияві
етнонаціональних ознак, що відповідає єдності світу в різноманітності культур
народів, які населяють його. «Тому вселенськість християнства у православному
розумінні, – наголошує А.Річинський, – полягає, власне, в єдності різнорідних,
різнобарвних і по-різному виконуючих своє призначення національних Церков –
членів одного соборного тіла» (Там само. – С.265).
В описанні релігії А. Річинський виокремлює внутрішнє і зовнішнє її
розуміння і показує значення цього розрізнення для осмиленння тих процесів,
які характеризують зокрема історію православ’я на українських теренах.
«Українську релігійну психіку, - наголошує він, - знаменує якраз духове (цебто
внутрішнє) розуміння християнства» (Річинський Арсен. На манівцях. –
Володимир-Волинський, 1932. - С.9). Свідченням цього є те, що хоч українці
разом з християнством запозичили від Візантії багатий орієнтальними
елементами обряд, оздобивши його своєрідним продуктом української релігійної
творчості, своїми церковно-народними звичаями, одначе вони ніколи не
доходили до «обрядового ідолопоклонства», захоплення зовнішньою стороною
релігії. Українці не вдавалися до церковних розколів, зумовлених
«розходженням в обряді», як це неодноразово було на Московщині.
Саме тому в Україні, із врахуванням саме зовнішньої, а не внутрішньої
природи християнства, зазначає етнолог релігії, всупереч існуючій Московській
традиції, в 1921 році відбулося «відновлення української православної ієрархії»,
постання «автокефального єпископату» і висвячення через рукоположення
Василя Липківського на первоієрарха-митрополита Української Автокефальної
Церкви. Та полеміка, яка розгорілася навколо цієї події, свідчить, що в Московії,
її православній Церкві віддають перевагу зовнішньому, чисто-обрядовому, а не
внутрішньому розумінню православ’я як релігії, бо ж догматичну і моральну
суть християнської віри було при цьому відновленні «збережено непорушно». А.
Річинський наголошує на тому, що Українському Православ’ю чужим є
«обрядове ідолопоклонство». Саме внутрішнє розуміння релігії дає можливість
обрядову різницю між різними християнськими спільнотами розглядати як
другорядне явище, на основі наявності якої не слід вдаватися до церковних
розколів.
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В підходах різних церков до християнства А.Річинський виокремлює два
аспекти – євангельський і чисто-людський. Останнього в них надто забагато.
Воно походить від людей, має умовне значення - локальне і часове. А між тим у
Церков християнської традиції наявне їм всім щось спільне, те, що закорінене в
«євангельській науці». Насамперед – це вчення «любити ближнього як самого
себе« і заповіт «Царство Боже у нас самих». Відтак до обрядових відмінностей
слід підходити толерантно, бо ж християнська вдача, канонічна сутність
християнства, як внутрішній феномен, залишається при цьому непорушною.
Московська церква тривалий час вважала українців недовірками, не
допускала їх у свої храми із-за того, що вони практикували хрещення через
обливання, а тому вдавалася навіть до перехрещування українців, які чомусь до
них заїздили, через занурення у воду. А. Річинський наголошує, що надання
абсолютного значення таким другорядним відмінностям засвідчує відсутність
розуміння сутності вчення Христа. Обливання чи занурення в таїні хрещення –
це ознака символічного виявлення назовні «тієї благодатної події, яка
відбувається тоді в душі духовно-переродженого неофіта», а не щось інше.
Далі мислитель зазначає, що «таке обожнювання зовнішньої форми,
обряду (а останнє помітне також широко і в наш час навіть у власне українських
Православних Церквах – УПЦ КП та УАПЦ –Авт.) ) – це «слід колишнього
вшанування видимих істуканів замість невидимого Бога», як зазначає А.
Річинський, це є «сучасне ідолопоклонство».
Саме із-за перебільшування свого часу представниками християнських
Церков значення давніх чисто-організаційних приписів (в тому числі і
вивищення єпископів над пресвітерами) та пізніших обрядових різниць і
відмінних місцевих традицій й з’явилися відмінності різних християнських
Церков, з’явилися різні Церкви. Із-за цього ми знаходимося далеко від
об’єднання Церков і повернення до єдиної Вселенської Соборної Церкви.
Розбрат між Сходом і Заходом християнських Церков, на думку А.
Річинського, постав на тлі місцевих обрядових, культурних і психологічних
різниць, а насамперед - на основі політичних амбіцій. Константинополь, як
«Новий Рим», силувався перебрати на себе прерогативи «древнього Риму».
«Чималу роль відіграла в тому процесі знана особливість східного християнства
– візантійський цезаропапізм: бо не так легко погоджувався василевс у Царгороді
визнавати над собою, хоч би тільки релігійний авторитет Заходу, особливо коли
Папа став світським володарем у 755 році» (Там само. - С.7).
Після занепаду Константинополя – цього «Нового Риму» «на Севере
диком» постає концепція «Третього Риму», яким, власне, мала стати Москва.
«Цей «Третій Рим», - відзначає А.Річинський, - не тільки унаслідував, але
завдяки особливостям московської релігійної психіки ще й значно побільшив
хворолюбливу спадщину свого попередника – той нахил до цезаропапізму та
зажерту ненависть до старого Риму». Російська Церква ще далі, ніж
Константинопольська, відступила від первісної православної науки про
священство.
Москва і її Церква постали самозвано в ролі якогось Спасителя всього
людства. Звідси походить плекана москалями вікова злоба проти Заходу взагалі,
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проти західної культури, західного християнства, а водночас і переконаність про
непомильність і єдиноспасаємість «московського благочестія», мрія про
місіанську роль московського народу та освячена тими месіанськими мріями
його надзвичайна агресивність і амбітність. «Благочестива Росія» протистояла
католицько-протестестантській Європі як відмінний від неї культурний світ,
ворожий «гнилому західному».
А. Річинський називає Московське православ’я «російською цареславною
єрессю». Хоч Спаситель виразно наказував не змішувати справи релігійні і
політичні, наголошував «Кесареве Кесареві, а Боже Богові», але
Констанстинополь першим почав опирати діяльність Церкви на адміністративну
владу. Москва ж ще більше продовжила це, чим викривила взагалі релігійне
життя. «Понад духовним проводом Російської Церкви стояв … зрештою – сам
цар як «помазник Божий». В такий спосіб Російська Церква впала в єресь, бо ж
порушила догматичну науку про священство і підмінила непомітно сам об’єкт
віри – Бога на Царя. Все звелося в Московії до гасла: «За веру, царя и Отечество».
Відтак правдивою вірою стало «московское благочестие», віданість –
самодержцю земному та «единому-неделимому Отечеству».
Така політична орієнтація Московської Церкви викликала спротив з боку
колонізованих Московією українців, оскільки вони мають інший національнополітичний ідеал і відрізняються від москалів іншою релігійною психологією.
Тому початок загальної революції в Росії спонукав появу церковно-національної
революції в Україні, яка пішла тут в нарямі творення своєї Автокефальної
Церкви. Відбувалося очищення Українського Православ’я від єретичних
московських домішок, відновлювалося соборне і виборне начало, поверталася
православному українському народові його історична традиція й можливість
релігійного порозуміння з протестантами і Римом.
Проте, замість творення з обох сторін любовної поєднавчої атмосфери, що
відповідало б вченню Христа, зокрема його заповітам любові, з боку Москви
посипалися на адресу Української Автокефалії звинувачення в єресі та
ідолопоклонстві навіть без усвідомлення при цих звинуваченнях відмінності
дефініції цих понять. Бо ж якщо «київська автокефалія – єресь, то вже тим самим
вона не є ідолопоклонством, а якщо є ідолопоклонство, то тоді не є єресь, бо
вшанування ідолів ще ніхто, ніде і ніколи не звав єрессю… Саме ухилення від
догмату зветься єрессю», - тонко висновує А.Річинський (Там само. - С. 10 -11).
І далі: «Російська Цероква возглавлялася не духовним достойником, а світським
самодержцем: це було порушенням догматичної науки про тайну священства, а
відтак саме Російське Православ’я належить називати єрессю».
Якщо в Україні в Православ’ї мав місце розкол, то чи варто його
обов’язково засуджувати? - запитує мислитель. Треба з’ясувати, а чи мав він
дійсно тут місце. Далі А.Річинський слушно зазначає: «Коли ціла Російська
Церква впала в цареславну єресь, то заради власного спасіння українці повинні
були(!!!) відколотися від неї й відновити в себе правдиве благочестіє» (Там
само.- С.11). Назвавши Московське Православ’я із-за цієї його цареславності
«загальною гангреною», Річинський наголошує на нерозумності дотримання за
цих умов і утвердження гасла «єдності православ’я», бо ж то була б «єдність» із
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«заразливим хворим», який претендує на свою гегемонію в цій єдиній Церкві.
«За таких умов розкол є не тільки можливий, але й доцільний, бо рятує бодай
щось – те, у чому життя ще жеврії. А мертв’яки най самі ховають своїх
мерців…», - наголошує далі А.Річинський (Там само. - С. 12).
Визнання правомірності розколів в християнстві дало можливість
А.Річинському дати своє розуміння процесів національного освоєння
християнства різними народами, «ролі національного моменту в релігійному
житті» (С.1). «На ділі християнство (навіть католицтво) засвоюється кожним
народом інакше і набуває у кожного своєрідних національних прикмет, зазначає етнолог релігії. – У свою чергу воно впливає на формування
національного характеру тих народів, які були довший час під його виховавчим
впливом. Отже, релігія і національність перебувають під обопільним
життєдайним впливом, а їх походження в глибинах людської душі є дуже
близьким; тому лиш їхня гармонія – не нехтування котроїсь із них – забезпенчує
творчий розвиток і людини, і нації».
Своє несприйняття вчення Тертуліана, що всі християни мають знати одну
всесвітню республіку, творити одну громаду, А. Річинський вмотивовує тим, що
нині настав час процесів, «спрямованих до самовизначення націй не тількаи в
політичному, а ще більше в духовному відношенні. Ігнорнування цієї природної
тенденції історичного розвитку веде до своєрідного релігійного інтернаціоналу
– але тільки в теорії, бо життя йде своїм шляхом понад такими нереальними
планами» (Там само. - С.2).
Християнство – світова релігія. Як таке, воно є наднаціональним, бо ж для
нього немає ні еліна, ні іудея, ні варвара, ні скита (Колос. 3:11). Але при цьому
кожний культурний народ, як це слушно зауважує А. Річинський, знайде спосіб
опанувати і засвоїти собі ту глибинну ідею християнства, до якої він доріс. Якщо
є зміст, то знайдеться і форма. Арсен Річинський в низці своїх праць, в
редагованих ним часописах доводить необхідність єднання християнства на
основі внутрішнього, канонічного його сенсу, а не якихось зовнішніх виявів
християнськості. На прикладі Московської Церкви він засвідчує, що
абсолютизація нею зовнішнього веде зрештою до єресі, втрати християнської
природи.
Розкриваючи ті складові, які характеризують особливості прочитання
кожним народом християнства при прийнятті його у свій духовний світ,
А.Річинський писав: «Ознакою окремого типу християнства служить відмінний
напрямок релігійної думки, різниця національної психіки, суттєві особливості
народного світогляду. Назовні – національне забарвлення культу (окрема
літургічна мова, спів, музика, релігійно-поетична творчість). Далі – наростання
місцевих церковно-народних звичаїв, особливостей внутрішнього устрою й
церковного права. Нарешті – своєрідне релігійно-національне мистецтво»
(Річинський Арсен. Проблеми української релігійної свідомості. – Тернопіль,
2002. - С. 367). Культурно-релігійний синтез українця виражає внутрішня
релігійність, відраза до обрядового ідолопоклонства, буквоїдства, до вивищення
зовнішньої сторони релігії зі шкодою для її ідейного змісту (Там само. - С. 406).
Водночас і утвердження українського церковно-національного руху,
476

зазначає мислитель, не можна обмежувати «тільки запровадженням української
мови в богослужіння». «Недалеко зайдуть такі миряни, - пише далі він, - які
обмежуються лише жаданням українізації обряду, а не дбають про впровадження
в Церкві українського духу, забувають про традиційну соборноправність,
духовне розуміння релігії, про необхідність прилучення і приєднання
ворогуючих течій христиняства» (С. 410 ).
3.10 г А. Річинський про національну церкву як вияв національного
буття
В людській історії свою суспільну присутність і функціональність релігія
виявляє насамперед через її національний контекст. В такий спосіб вона
покликана формувати у представників певних етносів осмислене уявлення про
їх національну ідентичність, захищати її, бо ж ігнорування останньої веде до
дезорієнтації особи в її суспільному бутті, а то й призводить до суспільної
нестабільності. Ця думка знайшла своє теоретичне вираження в працях
А.Річинського. Кожний народ, зауважував він, має свій окремий шлях до Бога і
тільки на цьому шляху він знайде щастя й історичне виправдання. Засвоюючи
«навіть одну й ту ж саму релігію,- писав мислитель, - кожний народ знаходить в
ній щось для себе найвідповідніше, найближче» (Річинський Арсен. Проблеми
української релігійної свідомості.- Київ-Тернопіль, 2000. – С.358). «Вселенський
зміст християнства розкривається в окремих національних формах, сукупність
яких творить Христову громаду, де вже немає ні елліна, ні юдея, -читаємо в
цитованій праці, - бо кожний з них однаково причетний до благодаті, але кожний
залишився, як і був, елліном чи юдеєм, вносячи свій особливий тон в загальну
симфонію... Кожний народ сповнює на землі «інше служіння«, цебто має своє
спеціальне покликання, особливу місію» (Там само. – С.266). Цю ж думку
А.Річинський, але вже в дещо іншому ракурсі, висловлює в іншому розділі
книги: «Кожний народ відповідно до своїх здібностей творить окрему духовну
культуру й тим самим додає щось своєрідне до скарбів культури світової.
Оскільки в основі духовного життя лежить релігійний світогляд народу, його
питоменний спосіб світовідчування, то кожний народ неодноразово засвоює
навіть одну й ту ж саму релігію, бо кожний знаходить у ній щось для себе
найвідповідніше, найближче. Кожний розвиває в ній якусь окрему ділянку,
залишаючи інші для других народів з іншими здібностями і запитами. Зрештою
ця різниця дарувань, суджень і дії витворює раціональні типи християнства»
(Там само. – С. 358).
Національне відродження будь-якого етносу, як це засвідчує історія, не
лише стимулює активізацію релігійної і суспільної діяльності різних конфесій на
його національному грунті, а й зумовлює виокремлення питання про національну
релігію цієї соціальної спільноти, її інституалізацію. Цьому процесу може плідно
слугувати глибоко досліджена А.Річинським етнологія релігії.
Актуалізація означеного в назві статті питання за нинішніх українських
реалій зумовлена рядом факторів.
По-перше, політика гомогенізації українського народу щодо тих чи інших
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національно-релігійних ідей, яку проводять нині деякі представники творчої
інтелігенції, спрямована на формування уявлення про християнство (в тій чи
іншій його конфесійній визначеності) як єдиного носія національної
самобутності та національних традицій. Саме тому й робиться спроба
національно орієнтованих сил в Україні використати релігію як засіб духовного
відродження українського етносу. При сприянні певних конфесій чи церков,
оголошених національними, вони прагнуть здолати ті фактори, які протягом
століть слугували денаціоналізації українців, в тому числі й зденаціоналізовану
Московсько-Православну Церкву сущу в Україні.
По-друге, проблема національної релігії постала ще й тому, що відродити
всеціло українську культуру можна лише за умови включення до неї всіх
складових духовності нашого етносу, в тому числі й тих, які тривалий час
розглядалися як щось акультурне, чуже для нього. Це було у нас з релігією, яку
всіляко прагнули вивести за сферу складових української культури.
По-третє, лише наявність своїх релігійних інституцій дає можливість нації
входити в різні міжнародні релігійні центри і виражати там інтереси своєї
національної держави і водночас обороняти свій національний духовний простір
від зовнішньої агресії на нього з боку чужоземних конфесій і церков.
По-четверте, в наш час політичні сили одіозного комуністичного стану
змикаються з ортодоксальним обскурантизмом релігійних діячів Російського
Православ'я, концепцією «русского мира» Московського патріарха Кирила,
загрожуючи не лише демократії в Росії, а й суверенності будь-якого народу (в
тому числі й українського), що не скорився й не хоче стати «під високу руку
Москви». Україні слід звикати до цього і відповідно вести свою політику із
стратегією максимально можливої інтеграції у світове співтовариство і
щонайперше - в Європу. Особливу роль в цьому мають зіграти якраз власне
Українські Церкви, включаючи православні – Київського Патріархату і
Автокефальну та Греко-Католицьку, а також протестантські, які в своїй
діяльності за цих умов мають чітко обстоювати свою організаційну
відмежованість від Росії. Зокрема, як п’ятидесятники, які у своєму офісі вивісили
гасло із слів Карла Маркса: «Якщо людина не знає мови народу, на землі якого
проживає, то вона є або гостем, або найманценм, або ж окупантом».
Релігійні ідеї, навіть маючи понадетнічний характер, що характерно
зокрема для християнства, все одно реалізуються в національній формі, бо ж
носії релігійності з необхідністю належать до певного етносу. Етноконфесійна
специфіка релігії, яка формується через взаємодію її з етнічними чинниками,
суттєво допомагає усвідомленню нацією саме своєї самоцінності й
самодостатності. «Проповідь «наднаціонального» християнства, - наголошує
А.Річинський. – служить тільки для маскування національної гегемонії одних і
баламучення інших». Діяльність ієрархів і кліриків православної Церкви,
зорієнтована на те, щоб, образно кажучи, серед вірних «не було ні елліна, ні
іудея», свідчить про їх чисто московський дух і вперту русифікаційну політику»
(Там само. – С.370).
Українська нація, розбудовуючи свою державність, відроджуючи свої
поруйновані і вибудовуючи ще ненабуті національні структури, з необхідністю
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має відтворити всі неодмінні свої атрибути. Не останню роль серед них має
зайняти її Єдина Православна Помісна Церква.
Проте становлення незалежних національних церков в Україні викликає
неоднозначну оцінку, навіть занепокоєння, у декого. Вбачається в цьому і
порушення східнослов'янської православної єдності, і загроза перетворення (на
зразок Росії) національної церкви в фактично державну, і можливе насильницьке
навернення з часом до цієї церкви всіх українців, і обмеження релігійних свобод
інших релігійних течій і церков, бо ж нібито цим ставляться в нерівний статус
наявні в Україні спільноти інших конфесій.
Православна Церква України Московської юрисдикції, входячи складовою
у структуру чітко національно визначеної Російської Патріархії, поширює думку
про неблагодатність національних церков, що подеколи деким, на жаль,
сприймається за істину. Відзначимо, що сама РПЦ при цьому за своєю природою
і характером діяльності постає як стовідсотково національний, російський
феномен, навіть певною мірою як державна церква Росії, що активно сприяє
утвердженню імперських амбіцій (в тому числі й щодо України) нинішнього
російського керівництва.
Визнаємо те, що релігії взагалі не існує. Функціонуючи в певному
географічному, соціальному, побутовому та культурному середовищі, різні
конфесії здобувають специфічне етнічне забарвлення, етнізуються. Так, немає
православ'я взагалі. Догматично воно єдине, але у всьому іншому - національно
самобутнє. Обстоюване Москвою так зване “русское православие” є по суті
російським. Останнє було перейменоване на “руське” в сталінську добу, коли
влада вирішила використати Московський Патріархат як засіб утвердження ідеї
єдиної і неподільної Радянської держави, яка дещо почала розпадатися. З цією ж
метою сталінськими спецслужбами в тридцятих роках було організовано
«саморозпуск» Української Автокефальної Православної Церкви, а в 1946 році «входження» українських греко-католиків в лоно нібито “матірної Руської
Православної Церкви”.
То що ж таке є “національна релігія” і чи має це поняття право на
громадянство. Розкриваючи ті складові, які характеризують особливості
прочитання кожним народом християнства при прийнятті його у свій духовний
світ, А.Річинський писав: «Ознакою окремого типу християнства служить
відмінний напрямок релігійної думки, різниця національної психіки, суттєві
особливості народного світогляду. Назовні – національне забарвлення культу
(окрема літургічна мова, спів, музика, релігійно-поетична творчість). Далі –
наростання місцевих церковно-народних звичаїв, особливостей внутрішнього
устрою й церковного права. Нарешті – своєрідне релігійно-національне
мистецтво» (Там само. – С.367). Мислитель наголошував ще й на тому, що
культурно-релігійний синтез українця виражають його внутрішня релігійність,
відраза до обрядового ідолопоклонства, до буквоїдства, до вивищення
зовнішньої сторони релігії зі шкодою для її ідейного змісту (Там само. – С.406).
Вчитуючись в ці думки А.Річинського, приходиш до висновку, що дати
лаконічне визначення поняття «національна релігія» надто тяжко, бо ж треба, як
з’ясувалося, узагальнити показники декількох параметрів її буття – історичного,
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географічного,
етнокультурного,
демографічного,
лінгвістичного,
праксеологічного й інших. Відтак національна релігія – це самобутня конфесійна
система релігійних вірувань і дій, яка сформована певним етносом за умов
багатовікового проживання на одній території під впливом своїх традиційних
форм світогляду, звичаїв і вірувань, виражена рідною мовою і в прийнятих
символічних формах, що постає як невід’ємний елемент культури і
самосвідомості свого носія і підпорядкована практичній реалізації його
національного інтересу і духовних потреб.
Поняття “національна релігія” не тотожне поняттю “національна церква”.
Так, у нас в країні нині “Українське православ’я” інституалізоване в двох власне
Українських Православних Церквах – Київського Патріархату і Автокефальній
Церкві. То ж який зміст має поняття “національна церква”? Діячі українських
церков частіше розкривають зміст його через функціональність таких церков у
суспільній сфері. Так, митрополит Іларіон (Огієнко) відзначав, що «ідеологічна
основа Української Православної Церкви - служити народові».
Досліджуючи цю проблему разом із С.І.Здіоруком, ми насамперед
прийшли до висновку, що вона має охопити принаймні ряд визначальних
параметрів свого буття (Див.: Історія релігії в Україні. – К., 1999). Відтак
національною церквою є церква будь-якої конфесії, яка (1) функціонує в певний
історичний період й, (2) опираючись на певну національну традицію і набувши
при цьому етноконфесійної специфіки, (3) сприяє поступові етнокультури,
самосвідомості й державницького менталітету визначеної нації, (4) користується
національною мовою як богослужбовою та (5) має значний рівень поширення
серед населення певної країни чи території. Поняття «національна церква»
фіксує інституалізоване й ієрархізоване певним чином об'єднання послідовників
певної національної релігії, через яку вона виражає свою сакральну,
етноінтегративну функціональність. Відтак в ролі національних церков
виступають конфесійні об'єднання певного етносу, які, функціонуючи в певний
часовий проміжок історії , опираючись на свою етноконфесійну традицію,
використовуючи мову свого народу як богослужбову й маючи масове поширення
серед населення певної країни чи території, сприяють розвитку етнокультури,
національної самосвідомості й державності своєї нації, утвердженню її
національної ідентичності. «Церква і Нація, як форми організації людства, наголошує А.Річинський, - не можуть бути ані чужі, ані тим більше протирічити
собі. Вони своїм предметом мають Вічне» (Там само. – С.369). Мислитель
формулює закон взаємовідносин Церкви і нації: «Універсальний зміст релігії,
виявлений Церквою, насправді природно виражається у конкретних
національних формах. Інакше кажучи, всесвітня ідея християнізації людства на
практиці шириться й висловлюється насамперед за допомогою живої мови,
національної культури і звичаїв кожного народу».
Формування і функціонування національних церков в наш час не має
нічого спільного з якоюсь конфесійно-церковною автаркією чи релігійним
шовінізмом, на що подеколи натякають церковні й світські політикани,
стверджуючи, що це приведе до обмеження свободи віровизнань. Ми живемо в
такий історичний час, коли обстоювання ідеї «єдино справедливої віри», якоїсь
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вигаданої “канонічної території”, до чого вдається Московська Церква, зримо
відходять в минуле, а поліконфесійність держав та націй, їх різноцерковність є
об'єктивною реальністю, з чим слід рахуватися.Велика кількість канонічноправних джерел засвідчує неспроможність і облудливість різних упереджених
заяв та виступів щодо права на конституювання Української Національної
Церкви. «Національна» за умов давньої поліконфесійності українського етносу
зовсім не означає, що на перспективу вона стане «єдиною» для всієї нації. Вона
не є також аналогом національно-державної релігії (на кшалт Росії, Греції чи
Грузії), хоч остання, природно, може формувати національну Церкву.
Національною в Україні постає не та церква, яка використовує у своїй назві
щось від корінного етносу, функціонує на його рідній землі чи має порівняно
тривалу тут історію. Якщо церква ігнорує в своїй діяльності національну мову
корінного етносу, всеціло підпорядкована в ній зарубіжному центру, що нехтує
наші національні інтереси, а то й працює проти української суверенності, то вона
не є українською національною навіть за умови належності значної кількості її
парафіян до українського етносу. Більше того, вона у своєму функціонуванні
постає як церква центру своєї юрисдикції, зрештою – українофобською
інституцією.
В наших нинішніх складних і важких умовах національного відродження
в ролі національної постає та церква, яка несе національну ідею - незалежність
країни, сприяє розвитку і збереженню нашої національної культури, зокрема
української мови, репрезентує в різних релігійних центрах та інституціях, в т.ч.
й в центрі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу. Нині в Україні до
національних релігійних об'єднань можна віднести лише Церкву Київського
Патріархату, Автокефальну православну, Українську греко-католицьку,
Українську лютеранську, а також рідновірські течії. Певну національну
зорієнтованість виявляють в Україні окремі протестантські церкви, зокрема
очолювана М.С. Паночком Церква Християн віри євангельськоїп’ятидесятників, деякі інші.
Поняття «національна церква» не тотожне поняттю «державна церква».
Якщо перша постає складовою духовно-культурного розвою нації, то друга складовою соціально-політичного процесу. Для цього їй не обов'язково мати
чільну історію в контексті автохтонно-національного розвитку. Якщо в одній
державі може бути декілька національних церков чи течій, то державною в країні
водночас постає переважно одна церковна інституція.
Україна із-за своєї складної історії і поліконфесійності не може мати свою
державну церкву, хоч на це й претендують деякі з у нас наявних. Але якщо таке
прагнення в цьому УПЦ КП певною мірою можна виправдати (вона дійсно є
національною церквою з далеко ще невикористаною глибокою традицією) і
можна зрозуміти (тривала колоніальна залежність мінімізувала її захисні
можливості в протистоянні з іншими релігійними течіями), то негласна
підтримка з боку деяких державних інституцій різного рівня або вищих
державних чиновників Православної церкви України Московської юрисдикції,
яка схильна до ідеї нового праслов'янського єднання, явно не йде в руслі процесу
суверенізації нашої країни.Не можна також виправдати (і це є порушенням
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Закону про свободу совісті) надання державного статусу певним церквам на
регіональному рівні. Так, одержують певну підтримку державних органів в
західному регіоні греко-католики, а у східному і південному - Церква
Московської юрисдикції.
Якщо говорити про національні церкви, то їх інституалізація в країні має
богословське, канонічне, етнічне та правове обгрунтування. Розглянемо їх
коротко.
1. Богословське обгрунтування. Інколи можна чути застереження, що
християнство - це вселенське, космополітичне явище, а тому надання йому
національних рис - невиправданий акт. За умов України такого роду судження,
особливо заяви про єдине світове православ'я, мають явно українофобський
підтекст. Вселенськість християнства, як це засвідчують «Дії апостолів», не в
тому, що Церква Ісуса Христа має «одну мову і слово одне», а в тому, що його
вчення завдяки місії апостолів серед різних народів у формах їх етнічного
самовияву стало надбанням всіх, незалежно від кордонів, і на «.мові кожного
народу» (Дії 2:11). А мова кожного народу - це не лише рідні слова, а й рідні
обрядові дії. Останні, як і слова, постають в ролі символічних знаків «справ
Божих».
2. Канонічне обгрунтування. 34-те правило Святих Апостолів говорить:
«Єпископам будь-якого народу належить знати першого серед них і визнавати
його за главу». Наголосимо: «будь-якого народу». Отже, для повноти свого буття
кожному з народів необхідно мати свою національну церкву, а відтак і свого
першого єпископа при загальній кількості - не менше трьох.
3. Етнічне обгрунтування. Кожна нація має право на задоволення своїх
релігійних потреб відповідно до своєї традиції і своєю рідною мовою. В 1-му
Посланні до коринтян зазначається, що від проповіді в церкві чужою мовою
ніякої користі не буде. «В Церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і
інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою!» (І Кор. 14:19). Всі з нині
діючих в світі автокефальних і автономних православних церков пішли на
проголошення своєї незалежності саме в контексті самостійного політичного й
соціально-економічного розвитку своїх країн. Навіть Московська Церква
виникла в 1448 році в період формування Московської держави і російського
етносу. Дивним є лише те, що ця Церква чомусь схвалює самочинний шлях
постання своєї самостійності в ХV столітті і водночас відмовляє в праві на це
церквам інших народів, в т.ч. й українському.
4. Правове обгрунтування. Кожна національна спільнота, згідно Паризької
хартії для нової Європи (1990 рік), інших міжнародних правових документів, має
право на свою релігійну самобутність, вираження, збереження і розвиток своїх
особливих традицій і звичаїв. Держава повинна створювати умови для такого
розвитку. Але наші національні церкви - Українська православна і Грекокатолицька - переслідувалися і закривалися в роки царизму й тоталітаризму.
Відбувалася насильницька асиміляція українців в чужу для них церковну
традицію. Тому відродження нашої релігійної самобутності, навіть шляхом
прийняття певних державних рішень-сприянь в цьому контексті, цілком
відповідає міжнародним правовим нормам. Відбувається виправлення
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допущеного раніше правового перекосу.
Проведене в Україні інтернет–опитування показало, що 39,9%
респондентів висловилися за необхідність утворення Єдиної Помісної
Православної Церкви і лише 19,6% не бачуть потреби в об’єднанні Церков. Існує
декілька схем молитовного поєднання церков. Проте аналіз історії релігії в
Україні, а також нинішня релігійна ситуація дають підстави для висновку, що
утворення об'єднаної національної церкви на підставі визнання винятковості
якоїсь однієї релігійної спільноти і згуртування навколо неї інших
християнських течій практично і теоретично неможливе.
Водночас об'єднання наявних конфесій на якихось паритетних началах
також не може відбутися з багатьох причин: 1) жодна з християнських
конфесій в Україні не є витоковою, оскільки Володимир Великий прийняв ще
конфесійно не поділене християнство; 2) час існування кожної з християнських
конфесій зовсім не співпадає з часом існування християнства в Україні; 3) поява
тієї чи іншої християнської конфесії - це не плід якоїсь суб'єктивної примхи, а
відображення об'єктивного процесу історичного розвитку, тому й зникнення їх
чи об'єднання можуть відбутися лише на такій же основі; 4) послідовники кожної
конфесії сприймають її як єдино істинну національну релігію, тому це, а також
сформована міжконфесійна упередженість, відкидають можливість масового
переходу послідовників однієї конфесії до іншої; 5) денаціоналізовані українці,
а також росіяни та віруючі інших національностей сприймають як свою
національно незорієнтовану УПЦ Московської юрисдикції, а тому загроза втрати
серед них своїх послідовників перешкоджає останній повернутися до витокового
Українського православ'я; 6) якщо греко-католицизм і український автокефалізм
зберегли вірність Українському православному обряду й організаційним формам
життя Володимирового християнства, то УПЦ МП діє на основі оросіяненого
православ'я і є українською не завдяки своїй суті, а відповідно до свого
територіального розміщення; 7) непоступливість у визначенні ідентичності ідеї
вселенського християнства, яке нібито прийняв Володимир Великий, служить
перешкодою у віднайденні шляхів зближення християнських конфесій країни; 8)
небажання керівництва християнських конфесій в Україні втратити свої позиції
в організаційній структурі та відповідні привілеї й почесті. Але це внутрішні
чинники, які стають перешкодою процесу утворення єдиної національної
християнської церкви в Україні. Є ще й зовнішні чинники і серед них насамперед
протидія цьому процесу з боку Апостольської столиці й Московського та
Константинопольського Патріархатів.
Відтак, як на нас, ідея об'єднання християнських церков України в одну
церковну інституцію нині не на часі і навряд чи можливе в наступному. Держава,
має сприяти тепер, з одного боку, забезпеченню насамперед толерантних
відносин між традиційними церквами, визнанню ними права на існування в
країні інших конфесій, церковних утворень, а з другого – включенню їх в різні
види спільної соціальної діяльності, значимої для національного і духовного
відродження, процесу українського державотворення. Утворення єдиної
православної церкви України, а тим більше Української християнської церкви,
якщо реально оцінювати ситуацію, стане можливим лише тоді, коли весь народ
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України буде зорієнтований на вибудову суверенної держави, прийматиме за
своє процес національного відродження в ній, знехтує вірою в необхідність жити
в повному підпорядкуванні зарубіжним релігійним центрам, ставитиме в основу
своєї віри витокову суть християнства, а не його пізніші організаційні чи
обрядові нашарування і форми.
В Україні з часу постання її незалежності йде мова про відродження
Українського Православ’я, вибудову його Помісної Церкви. Але коли йде мова
саме про відродження, то треба не обмежуватися при цьому лише
інституалізацією незалежної церковної структури, а слід повернути у
відроджуваний феномен те, що є від роду нашого українського, відтворити,
звичайно із врахуванням вже нинішнього історичного часу, те, яким постало
Українське Православ’я до поглинення його в 1686 році Московським
Патріархатом з такими його рисами як соборноправність, демократизм,
софійність, народність, національністність, побутовість, відкритість та ін.
Тому православ’я у нас слід не українізувати, як це дехто радить, а
насамперед знемосковити його, як радив А.Річинський. «Єдиний вихід, який
диктує нам логіка подій, - писав він, - це необхідність рішучого відмежування
від будь-яких московських впливів. Слід не тільки берегти особливість
української релігійної вдачі, а й свідомо поглибити її, відгородитися повністю
від духовної зарази з північного Сходу... Відновити слід давнє Українське
Православ’я, - радив мислитель, - з його народницькою структурою, з його
світлими традиціями – громадянською активністю, релігійною терпимістю й
поєднавчою тенденцією… Російське Православ’я чуже для нас не тільки своїм
вузько-національним характером, але й своїм єретичним змістом, а російська
культура, будучи просякнутою матеріалізмом і нігілізмом, несе спустошення й
загибель для нашої душі» (Річинський Арсен. Проблеми української релігійної
свідомості. – С.258). «Проповідь же «наднаціонального християнства», відзначає мислитель, - служить тільки для маскування національної гегемонії
одних і баламучення інших» (Там само. – С.370).
Водночас і утвердження українського церковно-національного руху,
наголошує А.Річинський, - не можна обмежувати «тільки запровадженням
української мови в богослужіння». «Недалеко зайдуть ті миряни, - пише він, - що
обмежуються лише жаданням українізації обряду, а не дбають про впровадження
в Церкві українського духу, забувають про традиційну соборноправність,
духовне розуміння релігії, про необхідність прилучення і приєднання
ворогуючих течій християнства» (Там само. – С.410).
Проведений вище аналіз природи національної церкви, проблем її
становлення в українському контексті на основі творчого доробку Арсена
Річинського засвідчує те, що саме завдяки своїм зв’язкам з ідентичністю людини,
структурами її спільнотного життя релігія надає цілісність і осмисленість нашій
національній самосвідомості. Ігнорування останніх веде до роз’єднання людей,
руйнації тих структур людського співжиття, через які і в яких формується
ідентичність особи, до неукоріненості останньої в різних сферах суспільної
ідентичності, однією з яких є національна церква. «За допомогою чужої голови
України не збудувати!»- наголошує А.Річинський (Там само. – С.256).
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3.10 д Арсен Річинський про національну мову в релігійному житті
Вчення Ісуса Христа, як це засвідчує Новий Завіт Біблії переросло вузьконаціональні рамки і стало світовим. Цим самим було висловлене негативне
ставлення до націоналізму, який возвеличує один народ над іншим, веде до
винародовлення інших, і утверджено націоналізм, побудований на прагненнях
кожного народу до самостійності. Сходження Духу Святого на Апостолів, від
чого вони стали говорити новими мовами, призвело до того, що організація
Христової громади набула національного характеру. Тому на Трійцю в Церквах
співають: “Мовами різними народів оновив Ти, Христе, Своїх учнів, аби ними
проповідувати Тебе, Безсмертне Слово Боже”. Згідно Одкровення Івана
Богослова, Христос своїм благовістям нас “викупив Богові кров'ю Своєю з
кожного племені і мови, і люду, і народності” (Одкр. 5:9). В цьому контексті
нового звучання набрали слова з Нового Завіту, що немає ні еліна, ні іудея, ні
скифа. Вони вже утверджували не наднаціональністність вчення Христа, а
рівність прав кожного народу на його осягнення і форму цього осягнення, право
кожного народу залишатися самим собою, будучи водночас і послідовником
вчення Спасителя. Апостол Павло вже пише, що “коли хто про своїх не дбає, той
віри відцурався: він гірший, ніж невірний” (І Тим. 5: 8). Апостоли в своїх
Посланнях закликають вже не до любові у Христі до Його Церкви, а “перед
лицем Церков”, підкреслюючи цим їх багатоманіття і водночас рівність,
можливість різних шляхів до Вічного.
Ці міркування зроблені автором статті на основі опрацювання праці
Арсена Річинського «Проблеми української релігійної свідомості», яку з нашого
відзнайдення і за нашою редакцією видрукувано в Тернополі в 2000 - 2008 роках.
Особливу увагу в ній мислитель приділив проблемі мови церковно-релігійного
життя. Безсумнівним А. Річинський вважав той факт, що тільки молитва рідною
мовою відповідає релігійній психіці й давнім традиціям українського народу.
“Хто має на думці правдиву християнізацію мас, — зауважує він, — той не
повинен із чужої обрядової мови творити кумир, який тільки задержує
пересякання євангельської науки у народний побут”.
А.Річинський наголошує на тому, що з приходом на українські терени
обрядової церковно-слов'янської мови почався “процес асиміляції її на новім
національнім грунті”. Це асимілювання проходило: шляхом відступу від
“болгарського первовзору”; пристосуванням чужої мови до живої місцевої
вимови: українщенням її фонетики. Зрештою “ця зукраїнізована болгарщина
була вже дуже близькою народові”, — відзначає А. Річинський.
Природний процес наближення запозиченої обрядової мови до народної
призвів до того, що в добу першого українського відродження XVI — XVII ст.
всі церковні відправи виголошувалися хоч і за слов'янськими книжками, але з
вимовою і наголосами чисто українськими. Якщо серед греко-католиків
Галичини і православних Буковини цей звичай ще зберігся, то в регіонах України
московськоправославізованих українська вимова була замінена ще від часів
наказу Катерини II “голосом, свойственным россійскому наречію”.
З XVI століття українська народна мова входить і в читання Св. Письма.
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З'являються різні українські переклади останнього. Це — славна Євангелія з
Пересопниці (1556 — 1561 рр.), Євангеліє з Володимира-Волинського (1571 р.),
Новий Завіт Негалевського з Хорошева, що на Остріжчині (1531 р.), Євангелія
Тепинського (1570 р.). А. Річинський при розгляді цього процесу згадує ще й
Галицьку (або Крилоську) Євангелію 1144 року.
І хоч мова цих перекладів не була ще чисто народною, а поєднанням різних
мовних елементів, проте справа нашої обрядової мови стояла вже фактично на
порозі остаточного полагодження в дусі старих українських традицій. Лише
церковно-політичні події 1686 року, коли Українська Церква-мати була
поглинена, всупереч всіляким канонам, її дочкою Московською Церквою,
перетворена, за Т.Шевченком, у «церкву-домовину», цей процес призупинився.
Російський церковний історик професор Є. Голубинський відзначав:
“Богослужение должно быть понимаемое людьми, для которых оно
совершается… Право молиться на своем собственном языке столько же
принадлежит каждому народу, сколько и право говорить на нем”. Враховуючи
це, Російська Церква, з метою християнізації “інородців”, організувала переклад
Св. Письма і молитв на алтайську, алеутську, зирянську, якутську, китайську,
японську, навіть чукотську мови. На таке місіонерство спеціально працювала в
Росії Казанська духовна академія.
Але що можна було робити для інородців з явною метою їх закабалення,
те Російська Церква, слугуючи також колонізаторській політиці царизму, не
допускала в Україні. Вона не допускала будь-що богослужіння в Україні рідною
мовою її народу.
Як це відзначає А. Річинський, аргументи проти вживання живої обрядової
мови наводилися при цьому різні, але всі вони - безпідставні. При цьому
насамперед вказують на тисячолітню традицію церковно-слов'янської мови, її
милозвучність та придатність до висловлення найглибших правд віри. Але якщо
це так, то тоді чому б не дотримуватися грецької мови, яка має двохтисячолітню
традицію, або староєврейської, освяченої ще в Старому Завіті? Певно що
наймилішим будуть звуки тієї мови, “котрою вчила нас всіх ненька говорити,
ненька наша мила” (С. Воробкевич).
Що ж стосується висловлення глибоких правд християнської віри, то
кожний культурний народ, зауважує А. Річинський, знайде спосіб опанувати і
засвоїти собі ту глибинну ідею, до якої він доріс. Якщо є зміст, то знайдеться і
форма. Приклад з тими ж зирянами, якутами, алеутами, що дістали від Російської
Церкви національне рідномовне богослужіння, засвідчує це. Та й досвід
Галичини з її високою україномовною релігійністю також може слугувати
підтвердженням цього.
До того ж, відзначає А. Річинський, “сильно помиляється той, хто вважає
церковно-слов'янський текст нібито найкращим Для передання “правди віри”.
Чому ж тоді про одне й те ж в Новому Завіті цією мовою говориться по-різному?
Наприклад, “вдаде и делателем” (Мф 21: 33) і “вдаде его делателем” (Лк 10:22).
Безліч тут на цій мові вульгаризмів вихідного грецького тексту, хибних
конструкцій речень і побудови слів.
Звертаються інколи, як аргументу, до того, що літургійна мова, на відміну
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від живих мов, незмінна. Але це — неправда. В тексти на ній багато змін внесли
Могила, Балабан, Остріг. А Москва зробила за настановами свого Синоду
стільки “оригінальных русских вставок”, що тут слушна думка Івана Огієнка
(митрополита Іларіона): якби завітали до нас святі Кирило і Методій тепер, то
вони не пізнали б тієї церковно-словянської мови, первовчителями якої були.
З метою оправдання вживання в церковному житті церковно-слов'янської
мови наголошують на її якійсь “піднесеності”. Але при цьому, як це зауважує А.
Річинський, “забувають, що поважного або легкого характеру надає бесіді зміст
і стиль, а мова служить для змалювання однаково і високих й низьких сторін
життя; зміст, а не форма вирішує питання про значення кожної річі. Коли б тільки
мертва мова мала додавати піднесеного характеру нашим молитвам, то це
свідчило б надто зле про них” .
Інколи зауважують на тому (і тут Арсен Річинський має на оці грекокатолицького римчукуватого єпископа Г. Хомишина), що звертання до народної
мови в літургії позбавить Церкву її особливого характеру як “інституції
надсвітової”, зведе її “до рівня звичайної земної установи”. Але при цьому не
враховано те, що Церква, по-перше, не є інституцією, а “містичним організмом”,
й, по-друге, не надсвітовою установою, бо ж охоплює і наш світ, в тому числі і
нас, смертних, і вже усопших. Багатовікове життя народу, який в своїх
повсякденних молитвах, в домашніх обрядових дійствах користувався живою
мовою, засвідчує неспрофанованість від цього глибокого змісту релігії. Коли
Церква приймає таке таїнство як сповідь у живій мові вірних, то й поривання
людської душі до єднання з Вічністю і Всеперемагаючим Добром у молитві
своєю рідною мовою не повинне зустрічати жодних перешкод.
“Чи ми й далі маємо держатися ще примітивної магії слів, замість того, щоб
зрозуміти, що містика християнства полягає а глибині його ідей? — гнівно
запитує А. Річинський. — Чи знову повернемося на рівень старого магічного
світогляду, коли люди вірили в непереможну силу слова й гадали, наприклад, що
саме ім'я Боже є вже частиною Бога і має божеську силу?”.
На основі чисельних історичних фактів А. Річинський доводить, що в
перші віки християнства ще не існувало якихось канонічно визнаних сакральних
мов. Це засвідчує і той факт, що із заснуванням в 381 р. Вірменської Церкви без
якогось супротиву цьому мовою її обрядового вжитку стала вірменська. З
проголошенням навіть в 601 р. автокефалії Грузинської церкви вона стала вільно
грузиномовною. З житія Феодосія Метафраста дізнаємося, що ще в 381 році
мізійські слов'яни (Мізія — нинішня Сербія і Болгарія) вели відправу своєю
мовою. Іван Золотоуст вдоволений був тим, що “скити, фракійці, сармати, маври,
індійці й інші, що живуть на кінці світу, філософствують, переклавши кожний
мовою своєю Слово Боже” .
В IX столітті з'являються започатковані Костянтином і Мефодієм
слов'янські переклади “священних книг”. Проте цікавим є той факт, що під час
своєї поїздки до Херсонесу в 860 — 861 роках Костянтин знайшов тут Псалтир і
Євангеліє, написані “роуськыми письмены”. Дослідники по-різному оцінюють
це письмо: варязьке (Шафарик, Миклошич, Голубинський та ін.), слов'янське
(Срезнєвський, Будилович, Огієнко та ін.), готське (Малишевський,
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Фортунатов). Костянтин Грамматик (XIV ст.) навіть вважає переклади
Костянтина і Мефодія русько-українського походження. На його думку, в основу
ними бралася ні болгарська, ні сербська, а саме русько-українська (“Обаче роусь
вящше”) мова. Аргументом Костянтину за утвердження рідної мови в
богослужінні слугувало: 1) приклади народів, які мали вже свій національний
християнський обряд (вірмени, перси, абхазці, грузини, сугди з Криму, готи,
хозари та ін.); 2) думки ствердні щодо цього із Св. Письма (Ів. 1:12; 17: 20-21; Мт
28: 18-20; 1 Коринт. 14: 5-40; Филип. 2: 11 та ін.); 3) докази здорового глузду,
побудовані на логічних аргументах: “та чи ж Бог не посилає дощу рівно на всіх?
Чи може сонце також не сяє усім; (Мт 5: 45), і чи не однаково дишимо ми всі
повітрям? і як ви не стидаєтеся визнавати тільки три мови, наказуючи всім іншим
мовам та племенам бути сліпими й глухими? Скажіть мені, запитує Костянтин,
чи ви хочете зробити Бога немічним, що він не може цих (слов'янських книг)
дати, або заздрим, ніби він не бажає те зробити?”.
Питання мови богослужіння завжди було в центрі уваги майже всіх
конфесій. Багатьма з них вона розглядається взагалі як святість. Порушення
правильності вживання сакральної мови розглядається як великий гріх.
Відстоюючи неодмінність церковно-слов'янської мови як мови
богослужіння, Російська Православна Церква цим самим переслідувала і нині
переслідує чітко визначену мету: з одного боку, за рахунок протиставлення
світського і релігійного, зокрема релігійних (трансцендентних) і нерелігійних
(житейських, розмовних, іманентних) мов, уособитися в суспільстві, не
розчинитися в ньому, а з другого, — виступаючи з ідеєю “Церква —
наднаціональний інститут”, насправді слугувати власне національним інтересам
російського народу, Московії.
Обстоюючи якусь особливість церковно-слов'янської мови в літургійному
житті православ'я, богослови при цьому обходять увагою те, що, власне, ця мова,
як одна із важливих, простих, невироблених, навіть “варварських”, “базарних”
як на той час мов, зрештою все ж стала благословенною. При цьому не
враховується також і те, що церковно-слов'янська мова ніколи не була
однаковою у всіх слов'янських народів. Вживана нині Московською патріархією,
а також підпорядкованою їй Українською Православною Церквою, вона є
далекою від того македонського наріччя староболгарської мови, до якого
зверталися Кирило і Мефодій.
Відзначимо те, що церковно-слов'янська мова зазнала складної еволюції.
Будучи живою мовою одного із слов'янських народів, вона з часом прийшла в
Росії до такого національного її варіанту, в якому було вже більше російського,
ніж солунського.
Порівнюючи нинішню церковно-слов'янську вимову Російського
Православ'я з вимовою давньо-українською, яка ще подекуди збереглася на
Буковині й Волині, в Греко-Католицькій Церкві, переконуємося в тому, що
православні церкви України, які перебувають в підпорядкуванні Московського
патріархату, відійшли від останньої, зупинилися на зросійщеному наголосі.
На основі аналізу “священних книг” християнства, кодексу канонів,
вивчення історії становлення і розвитку мов обрядово-культової сфери різних
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релігій, традицій релігійного життя А.Річинський приходить до повністю
обгрунтованого висновку, що якихось вагомих аргументів (окрім суб'єктивних
міркувань), які б заперечували можливість використання національних мов в
богослужбовій практиці історичних щодо України Церков, немає. Навпаки, на
його думку, є ряд факторів, що зумовлюють необхідність їх вживання.
Розглянемо їх окремо.
1. Біблійні установки. В біблійній книзі Буття відзнічається, що був час
коли на всій землі були “одна мова та слова одне” (11:1). Після зруйнування
Богом Вавілонської вежі і змішування мов, пишеться тут, люди розселилися “у
їхніх краях, кожний за мовою своєю, за своїми родами, у народах своїх” (10: 5).
Кожний народ одержав можливість “ходити стежками своїми” (Дії 14: 16).
Оцінюючи ці біблійні міркування щодо критеріїв виокремлення народів,
богослови звернули увагу на те, що класифікація ця проведена з чотирьох
основних точок зору: географічної (“у їхніх краях”), лінгвістичної (“за мовою
своєю”), соціальної (“за своїми родами”), етнічної (“у народах своїх”).
Наголошуючи на надприродності процесу появи мов і народів, теоретики
богословської етнології на основі аналізу Біблії зауважують, що в плани
божественного світобудівництва не входило вивершувати один етнос над іншим.
Продовжуючи цю думку, певно й ми, на думку А.Річинського, зробимо висновок
про рівність мов, невивершеність якоїсь з них.
Своєрідним лінгвістичним твором Біблії є Перше послання ап. Павла до
коринтян. Автор його не заперечує рівноправності мов. Саме цей біблійний твір
наголошує на необхідності кожному народу в своїй богослужбовій практиці
користуватися своєю рідною мовою. Апостол Павло текстово наголошує на
тому, що слово, сказане чужою мовою, адресоване Богу, але воно йому не
потрібне до тих пір, поки це слово не буде почуте людьми їх рідною мовою.
Якщо ми звернемося до «Дій апостолів», то побачимо, зауважує А
Річинський, що Бог не дав різним народам дару розуміння єврейської мови Ісуса
Христа, а навпаки - через Святого Духа Він зійшов на апостолів і в такий спосіб
справдилася обітниця, що вони “говоритимуть новими мовами” (Мк 6: 15-17).
2. Історичні чинники. Не станемо тут описувати те, як стали сакральними
староєврейська, грецька та латинська мови. Зауважимо лише, що чогось
надприродного в цьому процесі не було. Тут нас більше цікавить церковнослов'янська мова як одна із сакральних мов, оскільки проти її заміни на
національні (в нашому випадку — на українську) часто виступають служителі
культу з Московського патріархату і його юрисдикції УПЦ. Першим аргументом
на користь того, що ця мова стала саме в силу історичної потреби сакральною, є
те, що вона (використаємо тут вживаний аргумент богословами) такою не постає
на основі Нового Завіту. Другим аргументом постає те, що слов'янська мова не є
рідною для св. Костянтина. Саме місіонерська діяльність переконала його в тому,
що без рідної мови місіонованих надіятися на успіх проповіді не можна і що
лише рідною мовою людина може прийняти якесь вчення в свій духовний світ.
Саме політичні моменти — протистояння в IX столітті римських пап і
візантійських патріархів із-за непомирення за Балкани — спонукали папу
Андріана II визнати слов'янські переклади книг Священного писання Кирилом і
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Мефодієм як Божу працю, “оголосити їх вірними і законними” й благословити
слов'янське богослужіння по них.
3. Комунікативні чинники. В Новому Завіті зазначено, що коли йде молитва
чужою мовою, то все говориться на вітер, бо залишається розум без плоду,
оскільки віруючий не пізнає те, про що говориться. Відтак той, хто говорить,
“будує тільки самого себе” і не будує Церкву. Тому апостол Павло закликає тих,
хто пильнує про “духовні дари”, дбати, щоб “збагачувалися через них на
збудування Церкви”. Церква, яка допускає мовне винародовлення своїх вірних,
втрачає свій авторитет як національної святині, а відтак шкодить сама собі.
4. Лінгвістичні чинники. В християнстві посередництво з Богом перебрала
каста духівників. Останні до того ж зверталися в молитві до Бога особливою,
недоступною простому народу “священною мовою”. Цю “незручність”
внаслідок певної подібності болгарської і тодішньої української мов з часом їм
вдалося дещо мінізувати шляхом асиміляції церковно-слов'янської на новий для
неї національний грунт.
Але, як зазначає А. Річинський, ніяка “українська вимова” не могла
зробити церковно-слов'янський текст молитви зрозумілим для народу. Він
наводить у своїй праці “Проблеми української релігійної свідомості” аж вісім
ознак, які засвідчували неприродність цього синкретизму: 1) великий залишок в
слов'янській мові Костянтина грецьких слів, які без спеціального перекладу не
можна було зрозуміти; 2) наявність багатьох слів, особливо складних, які
перекладені з певним наслідуванням грецького взору; 3) невдале розміщення
слів на основі сліпого наслідування грецьких зразків; 4) збереження грецької
конструкції речень; 5) велика кількість болгарських архаїзмів; 6) наявність
виразів із старим (архаїчним) змістом, тоді як в сучасній мові ті слова вже мають
інше значення, часто непристойне; 7) перейняття деяких прикмет елліністичного
мислення, зокрема персоніфікації прикметників, одухотворення неживих речей
тощо; 8) чисельні гебраїзми в запозичених із Старого Завіту текстах молитов.
На думку А. Річинського, ті ратування за збереження церковнослов'янської мови обряду з метою забезпечення “єднання всіх слов'ян”, які ми
подеколи чуємо, “мають під собою явний політичний підтекст, оскільки
зорієнтовані не стільки на забезпечення цього “єднання”, скільки на утримання
України в сфері культурних та релігійних впливів Московської Церкви — “саме
при помочі зросійщєної церковної мови” .
Вселенський зміст християнства розкривається в окремих національних
формах, сукупність яких творить таку християнську спільність, де немає вже ні
еліна, ні скифа, ні іудея, бо ж кожний однаково причасний благодаті. Але при
цьому кожний залишається тим, ким був — еліном, скифом чи іудеєм, вносячи
свій особливий тон у загальну симфонію.
Виходячи з цього, виснововує А. Річинський, вищою метою існування
кожної нації є розкриття якогось моменту вічного Буття, що залежить “від
природних обдарувань, особливої місії і чинної енергії кожного народу”.
Кожний народ виконує на Землі інше “служіння”, тобто має своє спеціальне
покликання, свою місію, “збірне служіння”, які має виявити повністю і за які має
відповісти опісля на Суді Божому. Тому ігнорувати роль національного чинника
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у житті і виправдовувати це якимись нібито релігійними міркуваннями, не
можна. Святе Письмо виразно засвідчує абсолютне невмируще його значення.
“Нація, яка підмет відмінних дарувань, зі спеціальним покликанням на світі, з
довільною енергією ділання в історії, з обов'язком загально-національної
відповідальності перед Богом за свої “таланти”, - зауважує А. Річинський, - “є
соборною особистістю ноуменального порядку; тому нація безсмертна, як і душа
людська”.
3.11 МИХАЙЛО БОГОЛЮБОВ ЯК ФІЛОСОФ РЕЛІГІЇ
Авторство статті належить О.Горкуші, мені – редакторство.
Видрукував її з метою засвідчити й таку сторінку у вітчизняному
релігієзнавстві. Ми прагнемо відзнайти і оприлюднити творчі здобутки всіх тих
з нашого наукового фаху, хто вже пішов у небуття фізично, але своїми працями
лишився з нами, є живим. Відділення релігієзнавства ІФ НАН України до
останнього часу спілкувалося із сином Михайла Боголюбова Олексієм, який
проживав у Санкт-Петербурзі. Маємо намір дати науковий видрук праці
М.Боголюбова «Философия религии». Відомим є її перший том. Другий нібито
М.Боголюбов знищив власноручно, боячись сталінських карателів, які загнали
богослова-науковця на останні роки життя в одне із сіл Полтавщини на
священичі хліба.
Сучасне розуміння вітчизняними фахівцями філософії релігії як провідної
теоретичної галузі академічного релігієзнавства значною мірою спирається на
міркування М.Боголюбова, висловлені ним у праці «Философия религии» майже
столітньої давнини. Гадаємо, що це не випадково і має свої позитивні наслідки
для розвитку академічного релігієзнавства.
Михайло Миколайович Боголюбов (1872-1934) родом із священичої сім’ї
нижегородського села Павлівське. Закінчив Лисківське духовне училище (1886),
Нижегородську семінарію (1892), Московську духовну академію (1896). За
дисертацію «Теїзм і пантеїзм» в 1900 р. здобув магістерське звання, а за працю
«Філософія релігії» при опонуванні С.Глаголєва і П.Флоренського в 1917 р. став
доктором богословія. З 1897 по 1909 рік викладацька робота в Нижньому
Новгороді. Читав все – географію, логіку, історію філософії, психологію,
зрештою – Закон Божий. В 1909-1913 роках праця в Ніжинському Історикофілологічному інституті, а потім протягом п’яти років – в Київському
університеті Св. Володимира. Тут він видруковує свою знану працю
«Философия религии. Часть І: Историческая» (1915), статті «Образ Иисуса
Христа», «Марксизм и наука» (1913), «Христианство и мифология», «Кризис
мифологического сознания в Индии и древней Греции» (1915), «К вопросу об
истине в христианстве» (1916) та ін.
Громадянська війна змусила М.Боголюбова перейти на священичу роботу
на Полтавщину, потім – в Покровську церкву Києва. В сім’ї знали українську
мову, шанували Тараса Шевченка. З 1925 року на священичій роботі в Нижньому
Новгороді. Репресований в 1932-1934 роках. Скоріше тоді були у нього забрані
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зниклі рукописи 2-го тому «Философии религии», праця «Жизнь Иисуса» та ін.
М.Боголюбов відчув усі складнощі переломної історичної доби, що
характеризувалась кардинальною зміною світоглядних орієнтирів та поворотом
пріоритетних ідеологічних засад суспільної свідомості у протилежний бік. Як
професор богослів’я Київського університету із-за складних історичних
обставини він не зміг реалізувати повною мірою свої наукові плани. Все ж
видається доцільним з’ясувати, які саме проблеми філософ релігії встиг
розглянути у своїй монографічній праці.
М.Боголюбов насамперед наголошує на тому, що філософія релігії за своїм
спрямуванням є «наукою критичною», адже «всі релігії для неї однаково –
предмет наукового пізнання: тому до всіх релігій вона ставиться з науковою
безпристрасністю, чи науковою об’єктивністю. Для неї немає наперед
розрізнення між релігією істинною і релігіями хибними» (291). Але при цьому
мислитель звертає нашу увагу на те, що часто в заяву про «безпристрасність«
вкладають наперед задану настанову щодо релігії як заблудження людського
розуму чи ж частковий прояв істини, тобто, «наукове безпристрастя філософії
релігії ґрунтують чи на атеїстичній точці зору на релігію, чи на еволюційнопантеїстичній» (292). Однак, скажімо атеїстична точка зору, визнаючи релігію
ілюзією, «тим знищує сам предмет пізнання, внаслідок чого стає неможливим й
існування науки про релігію» (293). Такий підхід, на думку М.Боголюбова,
призводить до грубого нерозуміння релігії. Але й з іншого боку маємо недоліки,
бо ж хоча «еволюційно-пантеїстичний напрямок… не зводить релігію до рівня
ілюзії, а визнає в ній одкровення вищої дійсності, внаслідок чого наука про
релігію тут, очевидно, зберігає характер науки, завдання якої пізнати предмет, а
не знищити його»; за такого підходу дослідник легко перетворюється в
конструктора і творця предмету дослідження, а це аж ніяк не припустимо для
власне філософії релігії. Але ж, як особливо наголошує М.Боголюбов,
«очищення чи реформування існуючої релігії, тим більше створення нової
релігії, – завдання пророка, релігійного генія, а зовсім не завдання філософії
релігії як науки» (294).
Ці міркування виявляються корисними для аналізу сучасних тенденцій в
широкому загалі теперішніх українських релігієзнавчих досліджень. Як міркує
М.Боголюбов, спираючись на переконання, що всі історичні форми релігії лише
часткові прояви безумовної релігійної істини, та згідно із природним
нестримним прагненням людини до оволодіння істиною, «ми обов’язково в
процесі свого дослідження поставимось до історичних форм релігії не
об’єктивно, не з науковою безпристрасністю, а суб’єктивно, …ми будемо не
стільки вдивлятися ретельно в них, скільки прагнути через них до тієї повноти і
безумовної релігійної істини, стосовно до якої вони є лише частковими
виявленнями. Інакше кажучи, ми побачимо завдання філософії релігії не стільки
в пізнанні релігії як певного історичного і психологічного явища та в осягненні
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її виникнення, принципу її розвитку, її сутнісних елементів, скільки в очищенні,
реформуванні релігії чи й, навіть, створенні та проголошенні нової релігії» (295).
Та сам М.Боголюбов, як віруюча людина, погоджується з тим, що віруюча
людина має підстави підозріло ставитися до дослідників релігії, адже
проголошуючи «науково-безпристрасне» ставлення до всіх історичних релігій,
але несвідомо потрапляючи в одну з двох вищевказаних небезпек, релігієзнавець
продукує суб’єктивне, заангажоване дослідження. Але ж «це є вина не самої
науки філософії релігії, як науки критичної, не самого критичного дослідження
релігії, а вчених представників науки, що не здатні відсторонитися від тенденції,
яка природно з’явилася в науці протягом самого процесу її виникнення, і
піднестись до справді науково-безпристрасного дослідження релігії. Релігії ж,
якщо лише в ній дійсно проявляється істина, не може нашкодити жодне критичне
дослідження» (296). Тому, як поступово обґрунтовує і доводить М.Боголюбов,
убезпечитись від суб’єктивізму й апології певної світоглядної заангажованості в
ході дослідження релігії можна дотримуючись чітких методологічних процедур.
Його поради щонайперше стосуються філософії релігії. Та, як зазначає
мислитель, дослідження релігії з точки зору психології, соціології, історії,
філології чи інших емпіричних та гуманітарних наук без опертя на здобуте
загальне уявлення про релігію філософією релігії, страждатимуть однобічністю,
частковістю, суб’єктивізмом. У них (як ми можемо продовжити) фрагментарні
дані та спеціальні наукові методи можуть тоталітаризуватися, приватні думки і
світоглядні позиції дослідника постають науковими гіпотезами, що поступово і
планомірно доводяться усією сукупністю підібраного фактичного матеріалу.
Тож, висновуємо ми, спираючись на думки професора богослов’я, аби
убезпечитися від ненаукових наслідків дослідження релігії, слід, щонайперше,
не підміняти дослідницьке завдання завданням творчим чи апологетичним.
Метою наукового дослідження релігії є розширення знання про релігію в межах
і засобами властивими людській пізнавальній діяльності. Наукове пізнання
релігії може здійснюватися лише на фактичному матеріалі, що ретельно
відбирається і систематизується. Натомість такий фактичний матеріал необхідно
узгоджувати із усією сукупністю наявного знання про релігію і, тим більше, із
розумінням релігії філософією релігії, аби не розширювати одиничні факти й не
надавати їм універсального значення.
Саме за таких обставин виключається підміна сутнісних характеристик
релігії її окремими проявами чи її редукція до конкретних історичних,
соціальних, інституційних форм. Науковому дослідженню релігії недостатньо
лише методів позитивних наук, воно потребує комплексного підходу до релігії,
що передбачає теоретичне розуміння релігії, забезпечене філософією релігії.
Між тим, філософія релігії прагне осягнути смисл релігії і визначити її значення
в людському житті. Розуміння ж сутнісних характеристик релігії неможливе без
осягнення релігійної свідомості. Відтак остання є спеціальним предметом
дослідження саме філософії релігії. У філософії релігії «як науці філософській, а
295
296

Там само. – С. 39-40.
Там само. – С. 40.

493

не позитивній, необхідно керуватися умоглядним методом, але не в тій
винятковій його формі, в якій він застосовувався в період владарювання
німецької умоглядної філософії, а в тісному єднанні з досвідним методом» (297).
Та в окремому релігієзнавчому дослідженні залишається небезпека утвердження
приватного, окремого, гіпотетичного як загального знання, тут трапляється, що
«малодостовірне свідчення приймається за безсумнівне лише тому, що воно
містить в собі підтвердження таких фактів, якими можна скористатися для
конструювання дуже сміливої гіпотези» (298). Отже, М.Боголюбов мав
комплексно-системне розуміння релігієзнавства, за якого філософія релігії
внутрішньо пов’язана із іншими його галузями, і наголошував, що власне під
філософією релігії ми можемо розуміти ту галузь наукового дослідження релігії,
яка змогла сформуватися лише після появи самого наукового релігієзнавства
(299).
Щодо розуміння М.Боголюбовим самого поняття «релігія». Хоча термін
«релігія» з філологічної точки зору пояснюється розкриттям того змісту, який
мався на увазі Ціцероном чи Лактанцієм, коли вони його застосували, таке
з’ясування не дасть сутнісного розуміння того, що ж називається словом
«релігія», а лише вкаже на відмінні підходи до визначення цього терміну
Ціцероном та Лактанцієм. Однак для розуміння загального поняття «релігія»
необхідно піднятися над обома попередніми значеннями цього терміну (що
формувались відповідно до контекстуальних умов), дослідити всі наявні змісти
поняття релігії в різних контекстах, проаналізувати дані філології, історії релігії
й вийти на визначення релігії, як деякого загального поняття. Тут ми
спостерігаємо за формуванням своєрідності філософсько-релігієзнавчої
проблематики: філолологічне дослідження розкриває нам той зміст поняття
релігія, який вкладали в нього автори; герменевтичне – сприятиме розумінню
поняття релігії в певному історично-культурному контексті; історичне –
даватиме розуміння історичних трансформацій того феномену, який називають
релігією; порівняльне – забезпечить можливістю виділити спільні та особливі
риси кожного окремого релігійного інваріанту завдяки порівнянню тих систем,
за якими закріпився в історії термін «релігія». Однак жодна із цих галузей не
підніметься над своєю емпіричною конкретикою до розуміння релігії взагалі.
Водночас філософія релігії не займається сама збором емпіричного матеріалу,
«вона вже зібраний і перевірений іншими науками матеріал піддає наступній
переробці відповідно своїм завданням. … Філософія релігії стосовно до
фактичного матеріалу повинна ґрунтуватися на інших науках, які і є у
відношенні до неї допоміжними науками» (300). До останніх, за міркуваннями
М.Боголюбова, належать історія релігії, психологія релігії, антропологія,
соціологія релігії, філологія. Та всі ці науки є недостатніми для розуміння того,
що ж є релігія, адже охоплюють цей феномен або частково, або ж зовнішнім
чином.
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Саму ж філософію релігії М.Боголюбов розділяє на дві частини: історичну
(морфологічну – за термінологією Тіле) та онтологічну (301). В першій частині
розглядається релігія в процесі її історичного розвитку, постання тих основних
форм, яких вона набувала в історії, їх послідовність й умови цієї послідовності.
Очевидно, що саме цим міркуванням і було присвячено (крім предметнометодологічного обґрунтування дослідження із філософії релігії) той том
«Філософії релігії» М.Боголюбова, що до нас дійшов. У другій же частині
«філософія релігії прагне визначити постійні елементи релігії, виявити її
сутність, походження і значення» (302). І пізніше українські філософи релігії в
основному й займалися визначенням постійних елементів релігії, виявленням її
суті, походженням та значенням (303); вони намагалися відповісти на питання:
Що таке релігія? Якими є її суттєві ознаки? Чим вона відрізняється від інших
шарів людського життя: науки, філософії, етики, естетики? (304)
За попереднім визначенням М.Боголюбова, релігією називається особлива
форма людського життя (індивідуального та суспільного), яка спирається на
усвідомлення того, «що дане чи нормальне життя людини можливе лише у
зв’язку з іншим буттям – буттям божественним» (305). Ця дефініція має
виражений антропотеоцентричний характер. У цьому зв’язку нагадаємо, що й
актуальність досліджень у галузі філософії релігії він ґрунтує на
антропотеоцентричному аргументі: «слід рятувати людину від розчинення в
двоногій тварині» (306). Таким чином, у М.Боголюбова знаходимо притаманний
українській релігієзнавчій традиції антропоцентризм у підході до релігії, що
посилюється внутрішньою жагою вдоволення релігійно інспірованих сподівань.
Відтак у першому томі своєї праці М.Боголюбов обґрунтував актуальність
досліджень із філософії релігії, окреслив її предметне поле, методологічні
настанови, вказав особливості та місце філософії релігії серед інших наукових
дисциплін, які мають об’єктом свого дослідження релігію, їх взаємовідношення;
дав попереднє визначення релігії, запропонував, з урахуванням та критичним
переосмисленням наявних на той час підходів Конта, Гегеля, Гартмана, Тіле,
Зібека та ін. власну класифікацію релігії та, зрештою, прослідкував історію
становлення й зміну форм релігій від первісної форми божественного
одкровення аж до розвинених політеїстичних релігій, деїзму, пантеїзму,
спіритуалістичного синкретизму.
Особливо цікавою, на нашу думку, є запропонована М.Боголюбовим
класифікація релігій. За його переконанням, неможливо вгледіти спільну всім
релігіям основу ні в почутті, ні в обов’язковості релігійних вірувань і дій, ні в
особистості божества. Та «вдивляючись уважніше в історично відомі релігії
можна помітити три наступні загальні всім їх ознаки: визнання
трансцендентного світу, переживання зв’язку з цим світом й соціальну
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організацію» (307). Намагаючись дати ефективну класифікацію релігій з метою
позитивного аналізу тих процесів, що відбуваються з релігією в суспільноісторичних перипетіях та призводять до трансформації релігійних форм,
М.Боголюбов вказує на характер зв’язку людини з Богом як підставу поділу
релігії на натуралістичні та супранатуралістичні. Натуралістичниі релігії – це
релігії, в яких зв’язок людини з божеством розуміється як зв’язок природний;
супранатуралістичні - ті, в яких природний зв’язок замінюється на духовний чи
етичний, тут відбувається подолання чуттєвого сприйняття зв’язку людини з
божеством, вивищення над таким. Для натуралістичних релігій характерно, що
людина пов’язана з Богом природним чином, зазвичай – внаслідок свого
походження. Для супранатуралістичних характерним є попереднє усвідомлення
та здійснення вольового вибору з боку людини для встановлення зв’язку із
Богом. Інші характерні ознаки релігії будуть залежати від особливостей
найсуттєвішої її риси – способу зв’язку людини з Богом.
Щонайшвидше в натуралістичних і супранатуралістичних релігіях
відрізнятимуться містичні переживання. Для натуралістичних властивим є
людинообожнення – Бог вселяється в людину, нівелюючи її особистісну
свідомість,
людина
стає
вмістилищем
божества.
Натомість
в
супранатуралістичній релігії, де зв’язок людини з Богом не натуральний, а
моральний, етичний, передбачається окремішність людської свідомості,
присутність індивідуального суб’єкта. Особистісний початок не утискається, а є
вихідним для здійснення цього зв’язку, самосвідомість не поглинається, не
витісняється, залишається самою собою навіть на вершині містичного
переживання, що настає внаслідок споглядання свідомості божества (308).
Так само і культ відрізняється в цих двох варіантах релігії: «оскільки в
натуралістичній релігії зв’язок із Богом уявляється даним самою природою й
людина тут прагне погасити самосвідомість, спустившись на самісіньке дно
свого психічного існування, щоб, знаходячись там, куди вже не проникає світло
свідомості, визнати себе внутрішньо тотожною з самим божеством, то містичне
переживання тут самостійно не породжує ніякого культу» (309). Тому, за
переконанням М.Боголюбова, натуралістичним релігіям не притаманний культ
як такий (нижчою формою натуралістичної релігії є віра в магію, вищою –
релігійно-філософські системи, як-то неоплатонізм чи брахманізм, що не
вимагає культу як комунікативного акту). Та, оскільки релігія за своєю суттю не
може залишатися на рівні власне індивідуального переживання, бо ж вона прагне
водночас стати і явищем соціальним, вилитися в більш чи менш міцні та сталі
форми, то зрештою культ таки виникає і в натуралістичних релігіях, але набуває
суто зовнішньої форми, це зовнішні дії, виконання яких примушує людину
відсторонюватися від своєї особистості. Але такий культ, що, без сумніву, є
важливим для середньостатистичної людини натовпу (релігійний ритуалізм),
стає зовсім непотрібним і неважливим для тих, хто може самостійно досягати
безсвідомого стану поглинення божеством. Та, наголошує М.Боголюбов,
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«релігійність, яка зосереджується на ретельному виконанні різноманітних
ритуалів, що були передані предками, безсумнівно, містить в собі у якості
сутнісного елементу пригнічення людиною в собі особистісного начала: людина
боїться внести в релігію що-небудь своє, особисте, і тому ретельно
притримується традиції; та водночас подібна релігійність може переживатися не
лише окремими індивідами, але і масою людей, цілим суспільством» (310. Отже,
тут культ постає основою суспільної інтеграції. В натуралістичній релігії культ
необхідно набуває зовнішнього, а тому й магічного характеру (311).
Натомість у супранатуралістичній релігії, «оскільки містичне переживання
тут не супроводжується пригніченням людської самосвідомості, адже віруючий
відчуває найтісніший зв’язок із Господом як з верховною особистісною
Істотою», яка вивищується над ним, але уділяє своєї благодаті з любові. Людина,
«чим ближче почуває вона себе до Господа, тим з більшою силою, з більшою
напругою прагне закликати, поклонятися і словом славити Господа» (312). Тому
в супранатуралістичній релігії культ ніколи не зводиться до ступеня зовсім
зайвої і неважливої для людини дії, а вимагається самим характером містичного
переживання, тут культ потрібний і має значення як засіб для вираження
людиною релігійно-моральних почуттів, стає формою, що уможливлює
комунікативний зв’язок із Богом.
Далі розрізнення натуралістичних та супранатуралістичних релігій
М.Боголюбовим спирається на те, що індивідуальний та соціальний елементи,
хоч однаково є сутнісними елементами релігії, та по-різному співвідносяться.
Відособлення
індивідуального
та
соціального
елементу
властиве
натуралістичним релігіям (езотерична та екзотерична релігійність; зовнішня
культово-обрядова частина й внутрішня – містичне обожнення; вища і нижча
форми релігії) 313). Натомість в супранатуралістичних релігіях, де «екстаз …
супроводжується надзвичайним підйомом в людині чисто духовних і моральних
сил, … які можуть знайти собі належне застосування і розвиток лише в
суспільстві», «містичне переживання не залишає людину на самоті з самою
собою, а втягує її у служіння іншим людям» (314). Тож індивідуальне та соціальне
в супранатуралістичних релігіях постають найтісніше взаємопов’язаними,
спираючись одне на одного.
Наступне розрізнення натуралістичної та супранатуралістичної релігії
знаходиться в їх теоретичному вченні. Найперше М.Боголюбов вказує на
глибоку відмінність у самому характері релігійного мислення, що набуває
міфологічного або ж історичного дискурсу. Оскільки в натуралістичних релігіях
зв’язок людини з божеством уявляється природним чи досвідомісним, то ці
релігії не можуть усвідомлювати свого походження як такого факту, що
здійснився в певний історичний момент. Якщо ж натуралістична релігія усе ж
виникає в певний історичний момент і її виникнення пов’язане із конкретною
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дійсною історичною постаттю, то натуралістичне релігійне мислення прагне
зтерти історичний вигляд цієї особистості (315) – така постать перетворюється на
міфічну істоту, а подія започаткування релігії стає позачасовою. Натомість
супранатуралістичні
релігії
прагнуть
до
дискурсивно-історичного
впорядкування: «безсвідомого, темного, того, що має риси стихійності, вони не
терплять; вони живуть у сфері свідомості й історії. Зв’язок людини з Богом для
них … зв’язок свідомий, розумно-вільний; це не позачасова подія, а факт, що
ясно усвідомлюється людиною» (316). Якщо ж в супранатуралістичній релігії і
знаходимо міфи чи описи подій, що вивищуються над звичайною історією, то це
«такі міфи…, що перероблені в історію, овіяні свідомістю», міфи, з яких витерто
риси міфічності, їм надано характеру історії.
Та найглибша відмінність теоретичного вчення натуралістичної й
супранатуралістичної релігії проявляється в основних їх засадах – у вченні про
Бога й походження світу. Для натуралістичної релігії незрозумілим і
неприйнятним є уявлення про Бога як верховну особистісну Істоту, адже «тут
людина шукала Бога в безсвідомій сфері свого існування і шукала Його для того,
щоб відчути себе природно чи власне об’єднаною з Ним і, як наслідок, навіть і
тотожною Йому» (317). Тому насправді, як наполягає М.Боголюбов, в
натуралістичних релігіях ми знаходимо уявлення про божество як безособову
силу, а не надсвітову Особу. Звідси й абсолютно відмінні погляди на процес
виникнення світу. Оскільки в натуралістичних релігіях зв’язок людини з
божеством уявляється природним зв’язком, то релігійна думка й вирішує
питання про походження світу як про породження Боже: божество зі своєї
природи, зі своєї власної сутності продукує світ; чи ж світ випливає із сутності
божества (еманація). Натомість супранатуралістичним релігіям притаманно
уявляти зв’язок людини з Богом розумно усвідомленим, тому й світ визнається
не породженням а витвором: Бог створив світ актом Своєї всемогутньої волі, але
не перейшов у нього. Тому, якщо в натуралістичних релігіях ні божество не може
мислитися поза світом, ні світ поза божеством, то в супранатуралістичних
релігіях, навпаки, Бог і світ завжди розрізняються. Бог, що створив світ,
залишається особливою надсвітовою Істотою (Самим Собою), а відповідно і світ,
будучи результатом творчої діяльності Бога, уявляється внаслідок цього до
певної міри незалежним від Нього: «з моменту свого виникнення він ніби
утворює своє особливе царство, яке повинно стояти у зв’язку з Богом, але яке
може і відхилитися від Нього» (318).
Зрештою, відмінність між натуралістичними та супранатуралістичними
релігіями міститься в релігійному почутті. Самообожнення та його благочестя в
натуралістичних релігіях неодмінно втрачає риси власне релігійного характеру і
пронизується мирськими інтересами. І хоча натуралістичні релігії можуть порізному тлумачити мирський початок (вищі й нижчі форми натуралістичної
релігії), тут “людина шукає в релігії не стільки слави Божої, скільки своєї власної
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слави чи слави світу”. Тому натуралістичні релігії, за виразом М.Боголюбова, є
релігіями «світоутвердження», бо «в них проявляється грубо-нице прагнення
людини до збереження й укріплення свого фізичного благополуччя». І хоча у
вищих формах натуралістичних релігій людина може мати інтереси соціальні,
естетичні й інтелектуальні, а вище благо вбачати чи в житті свого народу чи в
естетичному або ж інтелектуальному переживанні, та цінності, до збереження
яких вона прагне, не потойбічні (не трансцендентні), а поцейбічні (іманентні).
Людина вбачає їх в тому ж світі, в якому й живе. В натуралістичних релігіях, як
доводить М.Боголюбов, навіть заперечення світу (буддизм) не свідчить про
подолання світу. Тут релігійне почуття змішане з чисто мирським почуванням.
Натомість в супранатуралістичній релігії благочестя, оскільки людина
усвідомлює Бога як особливу, піднесену над нею Особистість, полягає в
подоланні як себе, так і світу, в прагненні до утвердження власне релігійної
цінності, тобто цінності потойбічної (трансцендентної), в очищенні від усяких
мирських інтересів319.
Проаналізувавши в такий спосіб усі сім відмінностей між
натуралістичними та супранатуралістичними релігіями, М.Боголюбов доходить
до висновку, що виникнення супранатуралістичної релігії не можна уявити собі
у вигляді природного результату розвитку натуралістичної релігії, адже, хоча
остання й розвивається, і в процесі свого розвитку набуває найрізноманітніших
форм, але жодна з них не перестає бути натуралістичною. Натомість, звичайно,
супранатуралістична релігія в процесі свого розвитку може ухилятися в бік
натуралістичної (320) (що й трапилося, як те далі збирався доводити
М.Боголюбов, з іудаїзмом та ісламом).
Уважно вглядаючись в класифікацію релігій М.Боголюбова, помічаємо,
що застосовувати її до емпіричних даних виявляється надзвичайно складно.
Сьогодні (внаслідок очевидного змішання характерних особливостей, на які
вказував професор богослів’я) іноді є доволі важко визначити належність того
чи іншого варіанту інституалізованої релігії натуралістичному чи ж
супранатуралістичному класу, особливо, якщо не спиратися на історичний
підхід, не розглядати релігію в її онтогенезі, не враховувати тих основних
світоглядних тенденцій, що закладались у неї в момент започаткування, адже
критеріальною основою поділу в класифікації релігій М.Боголюбова є
світоглядний засновок. Його класифікація – це теоретична модель, у яку
неможливо втиснути дійсність, як вона є без систематичного коректування
орієнтації розвитку певного явища до ідеальних його взірців. З іншого ж боку,
така теоретична модель з її ідеалізованим предметом може бути дієвим засобом
для аналізу дійсності, якою вона є у співвідношенні із тими незреалізованими
можливостями, що потенційно у ній присутні. І така проблемність
запропонованої М.Боголюбовим класифікації релігій була помітна й самому
авторові, адже йому доводилося постійно вступати в текстуальну полеміку із
сучасниками – щонайбільше досвідними дослідниками та філософами релігії,
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доводити її відмінність від розповсюдженого поділу на природні та надприродні
релігії, ретельно обґрунтовувати її адекватність в застосуванні до кожного етапу
історичного розвитку релігій. Тому більша половина його першого тому
присвячена історії розвитку натуралістичних релігій. Та, з нашої точки зору,
довести, що в натуралістичних релігіях немає нічого від супранатуралістичних
значно простіше (й безпечніше), ніж продемонструвати чистоту й послідовність
супранатуралістичних. Тож, звичайно, шкода, що до нас не дійшли наступні
томи «Философии религии», де, очевидно, це й мало бути здійсненим.
Та із наявного тексту стає зрозумілим, що до супранатуралістичних релігій
М.Боголюбов зараховує старозавітну релігію та християнство (що є вершиною
розвитку супраналістичних релігій), натомість пізній іудаїзм та іслам ( 321), за
його міркуваннями, є відхиленнями супранатуралістичної релігії в бік
натуралістичних.
Не будемо вдаватися до детального переказу історії розвитку
натуралістичних релігій, як її подав М.Боголюбов. Лише звернемо увагу на деякі
ключові моменти її інтерпретації, методологічні передумови її розуміння. Перш
за все, М.Боголюбов вказує на те, що домінуюча у філософії релігії тенденція
подати релігійний розвиток людства як процес поступового поглиблення
релігійної свідомості, що завершується виникненням християнства, призводить
до тенденційного висвітлення фактів. Та, на його думку, історія релігії і не знає
релігійного процесу як чогось цілісного, бо ж натуралістична і
супранатуралістична релігія – це дві зовсім різнорідні течії релігійної думки, в
яких проявляються дві зовсім відмінні логіки релігійного мислення. В історії між
цими двома типами релігій спостерігається боротьба, що започатковується у
межах єврейського народу, а потім, з виникненням християнства, стає світовою
(322).
Щодо походження релігії, зрозуміло, першою з’являється натуралістична
релігія. Оскільки ж М.Боголюбов переконаний, що з’яві релігії безсумнівно
передує божественне одкровення, то спочатку приділяється увага з’ясуванню,
яким воно було – зовнішнім чи внутрішнім для людини. Натуралістична й
анімістична концепції походження релігійних вірувань, на його думку, мають
свої недоліки. Натомість безсумнівним видається М.Боголюбову переконання,
що первісне розуміння божества в натуралістичній релігії було уявленням про
нього, як про невизначену божественну силу (323). І навіть там, де вже присутні
окремі образи богів, збережено пам’ять про безособову божественну силу, що
підтверджує етнографія та історія релігій. А «процес релігійних міркувань
здійснювався не від індивідуальних образів до менш індивідуальних, а навпаки:
менш індивідуальні демони з часом набували «особистість» і ставали богами у
відповідному сенсі цього слова» (324). Тому М.Боголюбов і висновує, що першим
пунктом процесу розвитку натуралістичних релігій мало бути просте відчуття
божественного. Споглядання зовнішньої природи могло дати первісній людині
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лише уявлення про окремі предмети та явища, а відтак, якби вона виходила у
своєму релігійному мисленні звідси, то спочатку була б політеїстом. Натомість,
за міркуваннями М.Боголюбова, безсумнівно, що первісною формою
божественного одкровення в натуралістичних релігіях було одкровення
внутрішнє: людина найперше відчувала божество в собі, в своїх власних
внутрішніх станах, а потім уже об’єктивувала його, виносила в зовнішній світ,
«прикріпляла» до тих чи інших предметів і явищ зовнішньої природи (325) під
впливом об’єктивних культурно-історичних обставин. Зрозуміло, що цей процес
мав би бути залежним також і від рівня розвитку свідомості первісної людини,
корегувався її здатністю та можливістю до усвідомлення та розуміння себе та
природи.
Тому релігійна свідомість поступово еволюціонує від нижчих форм релігії
до розвинених політеїстичних вірувань та філософсько-релігійних вчень
античності. Процес об’єктивування у зовнішньому світі божественної сили, що
її дію людина відчула найперше в собі, відбувався поступово і був тривалим.
Релігійна свідомість пройшла декілька щаблів у своєму розвитку до того,
як дійшла до міфологічних образів богів (326). Щонайпершою формою релігії, у
якій людина переживала в собі божественну силу і підносилась над оточуючою
природою, намагаючись керувати останньою, була магія чи чаклунство (за
міркуванням Фрезера та Джевса). Ряд сучасних М.Боголюбову дослідників
релігії, що стверджували спорідненість магії не з релігією, а з наукою (за
способом впливу на зовнішню дійсність), не враховують, як він наголошує,
психологічного боку магічної дії, адже магічна дія спрямована не лише на зміну
та впорядкування зовнішнього середовища, але й на внутрішню трансформацію
людини, зміну її природи (327).
Анімізм, вважає М.Боголюбов, не був якимось новим щаблем у розвитку
натуралістичної релігії, а являв собою «релігійну філософію первісної людини,
викладену в зрозумілих для неї образах її віри в магію» (328). Водночас анімізм
сприяв набуттю первісною містичною релігією зовнішньої форми, бо ж якщо у
формі віри в магію релігійність носила характер винятково містичний та
індивідуальний (людина відчувала всередині себе божественну, надлюдську
силу, долучалась до неї, що не можна вважати культом, бо тут відсутня молитва
та поклоніння), то анімізм сприяв формуванню культу, оскільки тут божественна
сила відособлювалась від людини в образі духів, душ, демонів. Поступово
більше відособлюючись від людини духи, що перетворювалися на демонів,
почали вимагати від неї культу, а релігійна свідомість природно почала їх
пов’язувати із людиною зовнішніми зв’язками. Божественна сила
об’єктивувалась, озовнішнилась, а релігія перестає бути винятково містичним
переживанням, перетворюється на зовнішню інституцію, сприймає культ.
Наступне озовнішнення зв’язку людини із божественною силою (духами і
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демонами) спричиняє виродження релігійності до з’яви фетишизму (329).
Визнаючи розвиток натуралістичної релігійності, М.Боголюбов водночас
заперечує лінійність розвитку релігійної свідомості, адже за лінійної еволюції
вища форма неодмінно поглинала б нижчу, та нижчі форми релігії з
виникненням вищих не зникають, а лише відтісняються на задній план,
приховуються під верхнім шаром. Тому еволюцію натуралістичної релігії слід
уявляти у вигляді поступового нашарування (330). А в період релігійної кризи на
поверхню може знову піднятися найдавніший шар релігійної думки. Звідси
справедливо, як доводить М.Боголюбов, що давня релігія змінила свою форму (з
анімізму на теріотеїзм) тому, що змінився з плином часу характер
надіндивідуальних станів, які переживаються людиною. Теріотеїзм мав велике
значення для розвитку натуралістичної релігійної свідомості, адже тут
невпорядкований містицизм, який характеризує релігію на щаблі віри в магію,
відтісняється на задній план і завмирає; релігія набуває стійкої форми, а культ
стає постійним – релігія з невпорядкованого індивідуалістичного містицизму
перетворюється у велику соціальну силу, що пробуджує в людях людські
соціальні почуття (331). Тож, як бачимо, розвиток свідомості людини та
суспільства, зростання культури тим чи іншим чином впливають на еволюцію
релігійної свідомості та розвиток тих чи інших форм натуралістичної релігії; і
навпаки – певна релігійна форма сприяє закріпленню певних суспільнокультурних, етичних та світоглядних стандартів. У теріотеїзмі, наголошує
М.Боголюбов, божество індивідуалізується, що стає дієвою платформою для
розвитку політеїзму, який вже відповідає рівню світоглядних запитів культурних
народів і є вищою формою натуралістичної релігії.
Із виникненням політеїзму в натуралістичній релігії починає відчуватися
вплив духовної, розумної сили (332). Тут об’єднання людини з божеством не
просто стало неможливим, але й безглуздим. Релігійна свідомість збагнула, що
існують не лише зв’язки стихійні, але і зв’язки духовні, що людей може
пов’язувати і об’єднувати не тільки кров, але і розум, і що останній зв’язок
цінніше. З’являється потреба в нових способах спілкування з божеством.
Натуралістична релігія в її розвинених формах значно одуховнилась і набула
етичного характеру, піднялась над досвідомим та стихійним і побачила
одкровення божества у сфері думки і свідомості. Та цінність свідомості ще не
розумілась самостійно, а лише через практичну користь. Релігія у формі
розвиненого політеїзму, як вважає М.Боголюбов, сприймала духовний початок у
його грубій формі – розсудкового егоїзму. Звідси: чим більше розвивалась
політеїстична релігія, тим очевидніше проявлялась егоїстична основа як в
образах богів, так і у відношенні до них людини. Міфічна свідомість наділяла
богів людськими гідностями та слабкостями (333).
Поступово набуваючи духовного характеру, натуралістична релігія
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водночас втрачала містичний елемент, живе релігійне відчування і
перетворювалась у механічне виконання людиною різнорідних зовнішніх дій.
Свідомість не розвивалась, а вступала в релігію для того, щоб поховати себе під
глибоким шаром різних зовнішніх обрядів і церемоній. Оскільки ж релігія
вироджувалась у механічне виконання людиною зовнішніх дій або ж зводилася
до торгу людини з богами (задля вдоволення прагматично-егоїстичних потреб),
розвинений політеїзм мав дійти до свого знищення. І коли політеїзм досягав у
своєму розвитку повного розквіту, він міг здолатися. Дуалізм та пантеїзм – ось
ті дві форми релігії, які могли виникнути на ґрунті розпаду політеїзму ( 334).
Здебільшого реформа політеїзму відбувалась в пантеїстичному напрямку
(єгипетська, китайська, індійська, грецька релігії). У дуалізм політеїзм
реформувався в зороастризмі. Дуалістична релігія долає політеїзм і приходить
до практичного монотеїзму. Натомість пантеїзм зазвичай добре вживається з
політеїзмом і лише пом’якшує його образи богів, надаючи їм відповідний своїм
принципам смисл (335).
Наступним надважливим етапом розвитку натуралістичної релігії стали
спіритуалістичні вірування. Якщо натуралістичний пантеїзм характеризує
божество, як силу, яка відкривається щонайперше у зовнішній природі (чим ще
не відрізняється від політеїзму), то спіритуалістичний пантеїзм перетворює
божество у силу, яка найперше проявляється у внутрішньому, духовному житті
людини. Як бачимо, це наслідок розвитку релігійної свідомості, що знову
повертає людину (на противагу утилітарним концепціям політеїзму), але вже
здатну до самоусвідомлення як духовної істоти, до її внутрішнього світу. Щоб
відчути божество, людина тут повинна відійти від природи і заглибитися в своє
власне внутрішнє життя (336). Такий тип релігійності виникає в індусів та в давніх
греків. Але вони, відсторонюючись від зовнішньої природи і заглиблюючись у
своє внутрішнє життя, знаходять божество в різних духовних станах. Індусу, як
міркує М.Боголюбов, божество відкрилось в переживанні молитовного
піднесення, екстазу, божественну міць свого духа він відчував у здатності
загасити свою свідомість і подолати в собі прагнення до зовнішнього життя,
натомість для давнього грека божество відкривається в логічній думці, в її
здатності організовувати світ окремих предметів і явищ в ціле, у впорядкований
космос (337).
То ж спіритуалістична пантеїстична релігія долає утилітаризм політеїзму,
людина перестає цікавитися зовнішнім світом, бо в ньому немає справжніх
цінностей. Відтепер релігійна свідомість утверджує цінності духовного порядку.
Однак і на цьому етапі служіння людини божеству не стає чисто духовним і
моральним, релігія й далі має риси ритуалізму, а людина (як і світ) залишається
пов’язаною з божеством зовнішнім чином. Вона повинна пригнічувати свою
самосвідомість, утискати свою особистість, щоб відчути в собі божественний
початок. І, як переконує нас автор, поступово світло свідомості й тут тьмяніє, а
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релігійне натхнення набуває рис екстатичного збудження: людина прагне вийти
із себе і відчути себе не тим, чим вона є насправді, заглибитися в сферу
підсвідомого. Така нечистота духовного натхнення і приводить спіритуалістичну
пантеїстичну релігію до кризи. Та натуралістична релігійна свідомість зрештою
починає усвідомлювати цю нечистоту, а натуралістична релігія робить останнє
зусилля звільнитися від натуралізму і стати власне релігією духа, світла, істини
і свободи. Однак духовне натхнення, властиве спіритуалістичній пантеїстичній
релігії, не могло проявитися в чистому вигляді тому, що людина,
відсторонившись від зовнішнього світу і заглиблюючись у своє власне
внутрішнє життя, прагла водночас відчути себе злитою воєдино з божеством, як
з піднесеним над нею трансцендентним буттям. Ідея божества – ось що
примушувало людину пригнічувати свою самосвідомість й утискати
особистість, а отже – зі сфери духовних станів знову впадати в сферу органічних
переживань. На думку М.Боголюбова, шлях, яким натуралістична релігія могла
стати релігією духа і світла, пролягав через знищення самого поняття про
божество. Тому буддизм (атеїстична релігія) і є вищим щаблем розвитку
натуралістичної релігійної свідомості, це релігія духа, «але духа, який таїть в собі
не сім’я життя, не здатність до безкінечного розвитку і прояву своїх творчих сил,
а силу знищення і смерті» (338), адже релігія тут звільняє людину від пут
натуралізму не для того, щоб повідомити благу звістку про нове життя, а щоб
вказати шлях до спокою і нірвани.
Щодо грецької релігійної свідомості, то вона не відразу доходить до
розуміння божественності розуму й інтелекту. Тривалий час процес розвитку
грецької релігії зумовлювався взаємодією між релігійно налаштованою
народною масою, що вимагала інтенсивного переживання своєї близькості до
божества, і естетично налаштованою верхівкою народу, яка прагла вгамувати ці
емоційні домагання масс (339). Народна релігія потребувала реформування в
естетичний та раціональний бік. Розвиток спіритуалізму привів до з’яви
містичних течій, що, своєю чергою, утверджувало віру в здатність духа існувати
незалежно від природи, а це було важливо для зародження філософії (віра в силу
духа і міць мислення) (340). Тому між давньою грецькою філософією і релігійним
містичним рухом існував внутрішній і тісний зв’язок, хоча елементи
нерелігійності чи світськості у філософії були відразу. Філософія, як вважає
М.Боголюбов, власне й прагла прояснити те туманне відчуття сили людського
духа, яке переживалось людиною в момент екстазу, коли вона ставала у своєму
баченні магом і чаклуном, прагла звільнити це відчуття від темної, безсвідомої
основи, поставити перед людиною картину світу як буття, осяжного думкою (341).
Та до Сократа, який повноцінно усвідомив логічну думку як таку, що
підкорюється у своєму розвитку дії всезагальних законів, інтелектуальне
натхнення не могло замінити релігійного, то й філософія не могла розірвати своїх
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зв’язків із релігією (342). Сократ першим звів вплив релігійної містики на
філософську думку до мінімуму, хоча й він чув голос таємничого даймона. Щодо
філософських систем Платона й Аристотеля, то тут грецький пантеїстичний
світогляд, який досяг свого найвищого розвитку, видавався життєздатним. Однак
повністю вдовольнити релігійні почуття людини ці системи не могли, адже
релігійне почуття в них надто витончене; ідея божества тут хоча і залишається,
але постає у ролі відстороненого поняття, значення якого вичерпується суто
службовою функцією, тим, що дає людині можливість скласти раціональну
картину світового життя. Крім того, переконує М.Боголюбов, людська думка не
могла тут постати в якості справжньої культурної сили, впливати на світове
життя і перетворювати його відповідно своїм цілям, бо ж права на це вона за
собою не відчувала. Її роль (думки і розуму) – впорядкування космосу, а не
витворення нового. Тому грецький пантеїстичний світогляд Платона і
Аристотеля, хоча й зовсім подолав міфологічне релігійне мислення, але не міг
дати людині ні живого релігійного відчування, ні науки як дієвої культурної
сили.
Занепад античного світу спровокував потребу сформувати в людині
внутрішню стійкість і міцність. Саме тому сама філософія, щоб отримати
можливість керувати людським життям, починає перейматися релігійними
ідеями, а потреба в містичному спілкуванні з божеством, що опановує грекоримське суспільство, призводить до насичення філософії містичними ідеями. Як
пише М.Боголюбов, «чим більше згасала у філософії, завдяки пониженню в ній
інтересу до теоретичних питань, оригінальна творчість, а разом з тим й
інтелектуальне натхнення, чим ближче філософія підходила до стражденної
людської особистості, що прагла внутрішнього впокоєння, тим більше її
залишала віра в розум» (343). Хоча замість цього в ній і розквітає ораторський
пафос (навіть стоїчна школа стає в цей час красномовною), та «красномовство
зазвичай позбавлене своєї сили і значення, коли оратор звертається не до
натовпу, а до окремої людини, тим більше – людини нещасної», воно виявляється
безсилим дати відповідь на сутнісні екзистенційні питання, що уже
сформульовані завдяки тривалому розвитку людської (зокрема релігійної)
свідомості. Однак, як на тому наполягає М.Боголюбов, «чим частіше філософ
виступав у ролі проповідника і духівника, тим сильніше в ньому самому
збуджувалась жага надрозумного, ірраціонального, тим більше зростало
прагнення спертися на щось більш тверде і позитивне, ніж людський розум» (344).
Тож у філософії разом з почуттям людського безсилля зростає жага віри та
одкровення. М.Боголюбов висновує: заглибившись у внутрішній світ людини,
філософія дійшла до усвідомлення, що для того, аби керувати людиною, її
совістю, її душею, недостатньо володіти лише теоретичним знанням, для цього
необхідно дещо надрозумне і надсвідомісне. Тому замість того, щоб замінити
людям релігію, філософія сама починає шукати опертя в релігії (345).
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Та про яку ж релігію йдеться? На той час, зазначає М.Боголюбов, в межах
римської імперії релігійне почуття ще жевріло у трьох пунктах: 1) дуалістична
релігія давніх персів, 2) релігія семітів з її культами богині і вмираючого й
воскресаючого бога, 3) єгипетська релігія з культом Ізіди та Осиріса. Усі ці
культи, «змішуючись і видозмінюючись під впливом елінського духа й утворили
релігію вмираючого античного світу», яка не була ні дуалізмом, ні
натуралістичним пантеїзмом, а була: 1) більш інтернаціональною, тому й більш
індивідуальною; 2) містичною, бо мала засоби для приведення людини в стан
екстатичного збудження; 3) релігією «спасіння», адже зверталась до
внутрішнього світу людини й обіцяла відродження та вічне потойбічне життя.
Як бачимо, після невдалих спроб очистити релігійне почуття від екстатичного
збудження, а людський дух закріпити у сфері свідомого, «людина знову починає
шукати божество не в галузі думки і свідомості, а в галузі темних безсвідомих
своїх переживань» (346). Та, наголошує М.Боголюбов, це було повним падінням і
знищенням елінського духу з видимого боку. Насправді ж, «занурюючись в
галузь безсвідомого людина, що знала філософію Платона й Аристотеля», і яка
тому не забувала про цінність думки і свідомості, та звикла в усьому шукати міри
і гармонії, не могла повністю віддатись нестримній містиці. Тож «захоплення
екстатичними східними культами, яке спостерігалося в греко-римському
суспільстві часів занепаду античного світу, мало не стільки задовольнити
людину, скільки породити в ній жагу нової релігії, релігії, яка б просвітлювала
людину, а не утискала б її свідомості». І саме тому, підсумовує мислитель (347),
що епоха релігійного синкретизму не минула марно, такого стрімкого
розповсюдження в цьому середовищі набуло християнство.
Ось так завершується історія розвитку натуралістичних релігій в
інтерпретації М.Боголюбова. Ми бачимо, що хоча автор намагався уникнути
заангажованого підходу у своїй праці, та очевидно, що дискурс його міркувань
часто спрямовувався світоглядним фундаментальним переконанням щодо
істинності однієї релігії (християнства), яка тільки і може уявлятися відповідною
вершині розвитку релігійної свідомості. А відтак, хоча М.Боголюбов вважає
неприпустимим розглядати еволюцію розвитку релігійної свідомості як лінійний
процес і говорити про цілісність та суцільність релігійного процесу як такого,
адже натуралістична і супранатуралістична релігія є зовсім різними і
різнорідними течіями релігійної думки (які звичайно взаємодіють, але
протирічать одна одній), та нам здається, що автору не вдалось уникнути
тенденційного висвітлення фактів. Ми бачимо, що розвиток натуралістичної
релігійності подається ніби підготовчим етапом для можливості з’яви
справжньої «релігії духа, істини, свідомості та свободи». Впродовж викладеної
М.Боголюбовим історії розвитку натуралістичної релігії релігійна свідомість у
пошуках божественного продирається з надр досвідомого через опанування
свідомістю до можливості з’яви самосвідомості людини як духовної особистості.
Звичайно, у нас немає підстав сумніватися в інтелектуальній очевидності
346
347

Там само. – С. 454.
Боголюбов Н. Философия религии. Часть 1 – Историческая. – Т.1. – С. 454.

506

й ефективності доводів М.Боголюбова щодо цього: релігія одкровення БогаОсобистості могла постати лише після того, як людська свідомість була готова
сприйняти саму цю ідею та відчула потребу й можливість не у злитті та
розчинені, а в рівноправній свідомій комунікації із такою. Та нам шкода, що ми
не маємо змоги ознайомитися із його історією розвитку супранатуралістичних
релігій за М.Боголюбовим, адже, як відомо із вступної частини його «Философии
религии», приводом до його дослідження якраз і стала криза суспільної
свідомості та християнства, що вже не могло вдовольнити світоглядних запитів
людини початку ХХ ст.
3.12 ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ ПРО ПЕРІОДИ УКРАЇНСЬКОЇ
ДУХОВНОСТІ
Дмитро Чижевський (1894 – 1977) - видатний український філософ, творча
діяльність якого пройшла в еміграції (Чехія, Німеччина, США). Історія релігії, як
і історія релігієзнавчої думки, не були темою студій Дмитра Чижевського. Він
навіть заявляє, що й дослідження історії української філософії не стало головною
темою його досліджень, хоч, власне, саме його ми вважаємо родоначальником
систематизованих досліджень її. Спеціальних релігієзнавчих праць у Дм.
Чижевського немає, але вивчення слов'янської філософії й літератури від самих
початків їх у нього йшло в поєднанні з дослідженням історії релігії, особливо
духовних течій, православ'я і взаємин східного та західного християнства.
Вчений мав навіть намір написати окрему працю з історії релігії в нашій кораїні,
але після виходу «Путей русского богословия» Флоровського відмовився від
цього, вважаючи, що «тема втратила актуальність». Проте в чисельних своїх
працях і лекціях Чижевських тією чи іншою мірою чіпав проблеми цієї історії,
зокрема звертався до аналізу німецького містицизму і пієтизму, протестантських
виявів у слов’янському світі, ролі німецького протестантизму в російській
церковній історії.
Філософ виокремлює етапи становлення і розвитку богословської і
релігієзнавчої думки в Україні, визначає деякі їх особливості, а саме: українська
релігієзнавча думка розвивалася у зв'язку з гострим відчуттям національної
проблеми, ролі релігії в історії України; релігійність є характерною рисою
української філософії, остання розвивалася переважно в релігійній формі; в
богословській і релігієзнавчій думці України наявний помітний вплив
німецького пієтизму і містицизму; українське бачення Бога дали Сковорода і
Гоголь; «хуторянство» України позначилося і на її релігієзнавчій думці, яка
також не вийшла за межі цього «хутора», але має свої яскраві постаті й
оригінальні думки. Релігієзнавчий доробок Дм. Чижевського потребує
спеціального дослідження.
Як вище зазначалося, Д.Чижевський прагнув виділити й обгрунтуватии
наявність періодів в історії української духовності. Насамперед він відзначає
наявність порівняно великого синтетичного періоду, коли окремі
різновиди/сфери духовності ще не виокреимилися у відносно самостійні духовні
утворення. З ним вчений пов’язує становлення народної словесності. Для нього
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остання є окремою, «доісторичною добою» у розвитку християнської
духовності. Саме в календарно-обрядовій поезії, піснях, плачах, закляттях,
казках, весільних звичаях народ в усній формі залишив для потомків описання
характеру своєї релігійності, свого розуміння суті і функціональності релігії.
Більшість виявів синтетичного періоду існувало до прийняття християнства.
Сліди деяких з них, на думку вченого, певно перейняли наші предки ще з індоєвропейської старовини.
Основним культурним явищем княжої доби було прийняття християнства
та утворення на його грунті письменства. Треба визнати, що християнство, взяте
із Візантії, не принесло із собою якихось спеціальних візантійських впливів.
Основний вплив був все ж валив старохристиянської літератури. Отці Церкви і
Святе письмо - це були ті духовні сили, що позначилися на духовності Київської
Русі. На Русі відчутними були вияви геленізму. Геленістичні впливи, безумовно,
відбилися і на всьому народному світогляді та знайшли почасти нове життя в
новому часі, зокрема у світогляді Сковороди та Юркевича.
Другим періодом в українському релігієтворенні постав час
впровадження на українських теренах християнської духовності. Це відбувалося
насамперед шляхом включення в релігійне життя перекладів християнських
творів, в основному із грецької мови на слов’янську. Дух перекладної літератури
у великій частині був духом старохристиянським та еллінохристиянським:
специфічно «візантійські» впливи були, але вони, як зазначає Чижевський, не
переважали. Перекладна література в цей час була чисельна та різноманітна, а
перекладацька діяльність у давній Україні була надто широка.
Філософічний інтерес прокинувся в історії України-Русі саме після
прийняття християнства. Християнська філософія була першою, яка могла
підняти інтерес до філософської думки взагалі. Немає сумніву, що цю свою
функцію та християнська література, що стала після прийняття християнства в
Києві відома, виконувала лише незначною мірою. Саме вивчення змісту й
функціонального призначення тієї літератури, яка перекладалася і
поширювалася по наших терненах в перші похристиянські роки, на думку
Чижевського, дає можливість відтворити й пізнати в такий спосіб характер
релігійного життя України-Руси ІХ-ХІV століть. Так, Св. Письмо тоді
виконувало функцію віровченно-повчальні та богослужбові. Псалтир, окрім
церковного і правовірного вжитку, виконував роль ще й гадальника. Св. Письмо
служило зразком для наслідування в релігійній літературі того часу, навіть у
світських виданнях ( зокрема «Слово о полку Ігоревім»).
«Житія» - дуже старий ґатунок християнської літератури - призначалися
просто для читання. «Часто гарно написані, вони за цікавістю не стоять нижче
від світськких романів», - зазначаж вчений. Тут Чижевський згадує переклад з
болгарської «Четьї-Міней». Збірник «Притч», який був дуже популярним, подає
збірку малих житій на кожний день року з додатком повчальних оповідань.
Відомими були й «Патерики», в яких подаються оповідання про окремі приклади
побожності, аскези, доброчинності. Цілу систему богослів’я, як зазначає
Чижевський, складали твори проповідницької літератури – переважно
морального, а значною мірою й християнської віронавчальної науки та навіть
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християнської філософії.
Перекладено було проповіді Іоанна Златоуста , Єфрема Сиріна, Василя
Великого, Григорія Богослова. В перекладах були також твори аскетичні
(«Ліствиця» Іоанна Дамаскіна), в яких подаються суто богосллвські питання.
Поширювалися навіть апокрифічні твори, в яких розкривалися події та
особи священної історії, що не визнані християнською церквою та не прийняті
нею до «канону» Святого письма. Поширювалися як старозавітні, так і
новозавітні апокрифічні праці.
Третій період вже дав, окрім перекладів, власне проповідництво (тут
проповіді Феодосія, промови Іларіона, Слово христолюбця ХІ ст.) та
повістлярство (світське - «Сказаніє», оповіді про Бориса і Гліба з моральними
висновками та духовне – оповідання про печерських ченців, яке ввійшло до
«Печерського Патерика»), інші житія. Говорячи про наявність двох типів
оповідань – світські і духовні, в яких описано релігійне життя, Чижевський
наголошує, що тут намітився поділ релігієзнавства на світське і богословське.
Згідно Чижевського, з ХІV століття починається самостійний культурний
шлях України, відокремлений від загальноєвропейського. Не розвинулася з
цього часу ні лицарська, ні двірцева література, хоч деякі початки обох напрямів
були вже помітні з ХІІЦ століття. Література залишила майже протягом трьох
століть для себе переважно релігійну сферу,але без спроб засвоєння глибших
підстав релігійної думки, бо таке засвоєння можливе лише на грунті хоч би й
обмеженої самостійної творчості.
Так наше літературне життя, слушно відзначає вчений, прийшло до певної
стагнації, яке ніяк не можна порівнювати із сусідньою московською літературою.
Потрібний був новий початок. Він прийшов після невдалих спроб ХІV-ХV
століть лише наприкінці ХVІ-го.
Як окремий період у розвитку української духовності, українського
релігієзнавства Чижевський виділяє ХVІІ- ХVІІІ століття і називає його «часом
збирання матеріалу». Вчені цього періоду може нічого нового для української
релігієзнавчої думки й не дали, але вони, зазначає Чижевський, «позбирали
чимало старого матеріалу та врятували його для на», «повиписували матеріал із
старих літописів та усистематизували його, не завжди об’єктивно». У збиранні
пам’ятників релігійного змісту вчений виділяє видавців «Києво-Печерського
Патерика», автора великих «Четьї-Міней» св.. Дмитра Туптало. При цьому він
наголошує на тому, що з науковогоьпогляду підійшли до збирання матеріалу
лише нечисленні вчені типу професорів Київської Академії або письменниківвчених, як Дмитро Туптало, і «найчастіше із духовенства». Слід цього періоду
залишився і в ХІХ столітті, коли також збиралися «твори релігійної літератури,
різні духовні часописи», але при цьому вже перевірялися тексти, порівнювалися
тексти різних списків тощо.
Якщо в росіян і поляків класицизм розвинувся широко, то в Україні його
розвитку, зазначає Д. Чижевський, розвиткові класицизму не сприяли ані
політичні, ані духовні умови. Тут з другої половини ХVІІІ було скасовано майже
всі рештки української автономії: відбулося повернення України на російську
провінцію. Культурно така значна за часів барокко сила, як Українська Церква
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була також позбавлена помалу будь-якої автономії. Культурні потреби країни
довгий час цілком нехтувалися. Школи, в тому числі Київська Академія, яка ще
в середині ХVІІІ століття значною мірою могла задовольнити потиреби у
світській високій освіті, помало зробилися суто духовними школами. Так
український народ робився помалу типовою «неповною нацією», народом без
культурно важливих за тих часів суспільних класів – вищого духовенства та
вищого дворянства. Тим самим відпадали не лише –почасти – творчі групи, але
ще більше групи, які в ХVІІІ столітті найбільше могли спричинитися до розвитку
літератури. Бо від них виходило «соціальне замовлення» літературних творів,
себто вони були головними їх споживачами. «Неповній нації» відповідає
здебільше неповна література.
Новий період в україністиці, на думку Д.Чижевського, наступає із 60-х
років ХІХ століття і пов’язаний він з новими духовними течіями епохи. Тут
вчений виділяє дві течії – наукового позитивізму й соціально-політичного
радикалізму. Обидві течії цікаві і корисні для науки. Хоч перша й відзначалася
філологічними ухилами, але вона дала багато корисного для вивчення історії
релігії в Україні. Дослідники цього напрямку не лише встановлювали найстаріші
форми пам’яток, а й давали критичний аналіз їх. Тут вчений виділяє думки
Вістріна, який хоч і був ворогом українства, але встановив, що деякі важливі
релігійні пам’ятки, які вважалися болгарськими, але належали до старокиївської
літератури.
Що стосується дослідників другої течії – соціально-політичної, то тут
Д.Чижевський особливо виділяє постать М.Драгоманова. Саме з нього, на нашу
думку, почалося виокремлення в Україні релігієзнавства в окрему сферу
гуманітарного знання.
Чижевський при цьому
питає: «Чи мала Україна світське
релігієзнавство?»
Якщо підходити з мірками світового значення, то певне що ні. Україна не
дала світові такого релігієзнавця, ідеї якого були б вихідним пунктом розвитку
якоїсь релігієзнавчої школи світового масштабу. Були окремі мислителі, які
висловлювали окремі оригінальні думки, але далі цього вони не йшли. Ці думки
не оформлялися в якусь цілісну систему знання. Можливо, що однією з причин
нашої невідомості є та провінційність, в яку Україну і її духовників заганяла
колоніальна доля нашого народу. У нас були свої мислителі, які виражали
глибоку й неординарну духовність українців – Вишенський, Сковорода чи
Шевченко, але ж хуторянство України зробило і їхні роздуми хуторянськими.
На основі праць Д. Чижевського можна сформулювати деякі узагальнені
зауваги щодо історії релігієзнавчої думки в Україні:
x
Україна не дала світові відомого релігієзнавця, але ті дослідники, які
вивчали релігійні феномени давали праці національного значення, розкриваючи
в них зокрема проблеми співвідношення національного і релігійного. Певною
мірою привертали увагу праці, написані на основі вивчення ролі релігії в
націогнапльному житті;
x
навіть в теології ми не маємо оригінальних богословських творів;
x
сліди українськкої релігієзнавчої думки слід шукати в творах тих
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мислителів, які її розвивали за межами функціонування. Але історія цієї думки
має право на самостійний розгляд і дослідження;
x
певною мірою виразниками української релігієзнавчої думки були
Вишенський, Сковорода, Гоголь і Юркевич. Саме Сковорода і Гоголь дали
українське бачення Бога;
x
українська релігієзнавча думка розвивалася у тісному взаємозв’язку
із гострим почуттям національних проблем, проблем ролі релігії в історії
України. Їй характерна україноцентричність. Куліш наголошував, що Україна
воскресне через божественну волю;
x
релігійне забарвлення яскраво виражене в історії української
суспільної думки, релігійність є характерною рисою української філософії.
Остання розвиалася переважно в релігійній формі;
x
в богословській і релігієзнавчій думці України знаходимо сильний
вплив німецької містики і пієтизму.
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Розділ четвертий. МИСЛИТЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
ПРО МІСІЮ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІЇ
4.1 ІВАН ШЕВЦІВ ЯК БОГОСЛОВСЬКИЙ РЕЛІГІЄЗНАВЕЦЬ
В 2012 році на 86 році свого життя відійшов у вічність знаний в грекокатолицькому і українському релігієзнавчому світі отець-митрат Іван Шевців.
Але між тим на рідних для нього українських теренах отець Іван продовжує жити
у свій спосіб. Тут значимими будуть слова відомого громадського діяча України,
директора Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди Національної Академії наук
академіка Мирослава Поповича з його диста Івану Шевціву: «Складний, але
успішний життєвий шлях пройшли Ви, Отче, маючи завжди перед собою
орієнтир – Бог і Україна. Ми високо цінимо Вашу діяльність на ниві утвердження
Українського Християнства, організації релігійного і суспільного життя
українців Австралії. Ваші чисельні праці-видруки мають велике значення в
пізнанні історії греко-католицизму, формуванні національної самосвідомості.
Дослідники історії релігії в Україні плідно користуються поданим в них
фактичним матеріалом. Ми вдячні вам за спонсорство видань наших
релігієзнавців, прихильність до нашої роботи з утвердження Української
України… Чекаємо завжди на Вас в Україні. В її духовному і національному
відродженні є часточка й Вашої, Отче, активної патріотичної праці».
Іван Шевців довго не сприймав пропозицію автора цього тексту щось
написати про нього. В своєму листі до племінниці 13 червня 1999 року він
зауважив: «Мені смішно і дивно із-за цього. Бо я ніякий не герой і не маю чим
хвалитися, хіба моїми немочами і гріхами. А тим не похвалишся, бо всі люди
подібні». Проте це далеко не так. Отець Іван Шевців не був лиш парафіяльним
священиком. Він залишив помітний слід в житті всієї Греко-Католицької Церкви
України, хоч її керівництво чомусь мало про це говорить і згадує отця з якоюсь
боязню. А між тим Іван Шевців ніколи не був байдужим, не жив за принципом
«моя хата з краю», а відтак не є тим о і ш, яким він прагнув себе подати, а був О.
І Ш. До нього не можна застосувати думку Василя Симоненка: «Проти вітру
ніколи не пхався, але ж він нікуди і не йшов». Отець йшов, ще й як йшов!!! Життя
його в загальному наслідку – це вибудова Української Церкви, це слугування
Україні, її відродженню і утвердженню як незалежної держави.
У своєму вітальному листі отцю Івану його земляки з Гарбузова – вчителі
й учні сільської школи - написали: «Зовсім недавно у нас закінчено будівництво
церкви Святого Миколая, фундамент якої було закладено ще в 1938 році. Крім
того, біля джерела в селі побудовано духовний комплекс «Цілюще джерело, де
стоїть капличка і фігура Божої Матері». Гарбузяни дуже вдячні отцю за
титанічну працю на Христовому винограднику, за захист Церкви в Україні. Від
імені сільської «Просвіти» Віра Берегуля писала Івану Шевціву: «За невтомну
працю на Христовій ниві, за молитви Ваші палкі й щирі хай дарує Вам наш Отець
Небесний у добрім здоров’ї лиш роки щасливі. За поради мудрі, добрі настанови,
за щиру жертовність, серце золоте просім в Богородиці опіки й покрову на многі
щасливі й довгі літа».
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Гадаю, що значимими в історії України і на теренах її розвою стають не ті,
хто за свого життя займає якісь високі посади – суспільні, політичні чи церковні.
Іван Шевців не мав високих посад у своїй Церкві. Проте він за активних років
його життя постає релігійним діячем не вузько-австралійського, а тим більше
лише сіднейського масштабу. Простір Івана Шевціва значно ширший. Шкода
лише, що керівництво Греко-Католицької Церкви чомусь не усвідомило це і
віддало безжалісно його долю на відкуп недалекого й егоїстичного владики
Петра Стасюка. Яблуко від яблуні….
Провиною отця скоріше є послідовна і активна пропатріархальна
орієнтація в його слові і діяннях. Достовірність мого висновку про масштабність
Шевціва засвідчує попервах його діяльність як голови Головної управи
Товариства ім. Св. Апостола Андрія. Масштабність постаті отця засвідчує також
його переписка і зміст тих ухвал й листів різного масштабу церковних і
громадських товариств та організацій, які йому приходилося готувати. Саме
отець Іван був промотором тієї «української революції», яка відбулася в
римській Колегії Церкви, протесту папі Пію ХІІ за «включення» ним України до
«народів Росії», організованого невдоволення на священичо-мирянському рівні
перетворенням глави УГКЦ митрополита Йосифа Сліпого у «в’язня Ватикану»,
ініціатором різних акцій, зорганізованих на єднання Українського християнства,
на відзначення значимих подій української історії, протесту проти переслідувань
релігії в Совєтськім Союзі, загравання Ватиканської дипломатії з Московським
Патріархатом тощо. Розголос про все це часто набирав світових масштабів,
ставив отця Шевціва в центр світової уваги.
Життєвий шлях Івана Шевціва почався 1 листопада 1926 р. у с. Гарбузові
на Поділлі. В 1941-1944-х рр. він навчається в Малій духовній семінарії у Львові.
Опинившись в роки війни і після неї на Заході, І.Шевців продовжив навчання у
Римському університеті Urbanianum, де здобув у 1951 р. ступені бакалавра
філософії та ліцинзіята богослов’я. З самого початку своє душпастирське
служіння (1956 р.) о. І. Шевців тісно пов’язує з активною культурнопросвітницькою і видавничою роботою серед української еміграції. В Англії він
засновує і редагує місячник «Наша Церква» (1953-1958 рр.), пише статті до
нього.
У 1959 р. Іван Шевців виїхав до Австралії, де найбільш повно розкрився
його талант як духовного і громадсько-культурного провідника української
спільноти. За величезну наукову працю Наукове Товариство ім. Т. Шевченка в
Австралії обрало його у 1964 р. своїм членом. З 2003 р. він також Почесний
науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України.
Окрім душпастирської праці, о. І.Шевців проявив себе як сумлінний
історик-дослідник та публіцист. В Австралії він заснував і редагував журнал
«Церква і Життя» ( 1960-1967 рр.). Одна за одною виходять друком його праці,
присвячені різним аспектам української церковної історії, українського обряду,
українського християнства взагалі. Тут варто відзначити його книжку «За єдність
Церкви і Народу» (Мельбурн, 1973). В ній автор в історіософському ключі
розмірковує над такими кардинальними явищами і проблемами української
513

церковної історії, як Берестейська унія, ідея Українського Патріархату,
епохальна місія св. Йосафата Кунцевича. У такому ж руслі упорядкована
І.Шевцівим і книжка «Збірник статей, доповідей, промов» (Львів, 1996). Ця
комплексна праця охоплює широкий діапазон думок, рефлексій автора на різні,
переважно богословські, філософські та історичні теми. Привертають увагу
розважання автора над такими кардинальними проблемами богословськофілософської науки, як існування Бога, Післанництво Христа, Таїнство Втілення,
Христова Віра, Церква як Царство Боже та ін. Автор розмірковує над історичною
місією Вселенської Христової Церкви, про роль у ній Української Католицької
Церкви і українського християнства взагалі. Отець Іван Шевців по-своєму зумів
глянути на такі актуальні проблеми і сучасного нашого церковного життя, як
питання єдності Церков, проблема патріархального устрою УГКЦ, духовний
зв’язок діаспори з Батьківщиною, співвідношення церковного елементу з
елементом національним у процесі розбудови Української Держави.
Іван Щевців – був працьовитим і ревним душпастирем, точним,
обов’язковим, відданим справам Рідної Церкви і Українського Народу. Він не
був римчуком, як дехто з тих, хто значився в його приятелях і хто навіть
отримував від нього грошову підтримку. Отець не терпів дволичність,
двоєдушність. Людей оцінював і вшановував не із-за їхніх титулів чи майнового
багатства, а за їх працю і відношення до Церкви й України. Подеколи був
жорсткий, може й надто вимогливий як до себе, так і до інших. Через те попадав
у непорозуміння з голослівними “діячами”; з претензійними, але не
відповідальними “батьками народу”, з такими виховниками та “провідниками
молоді”, які були байдужі до справ своєї Церкви та ролі священика в ній. Отець
часто виступав – словом і пером – в обороні церковних справ перед нападками в
місцевім часописі “Вільна Думка” і полемізував з нападниками на сторінках
парафіяльних “Душпастирських Вістей”.
Коротше - Іван Шевців любив свій народ, бо йому присвятив все своє
життя. Він не прагнув всім догодити, але завжди був готовий до послуг, щоб
іншим - своїм побратимам по спільній справі в Церкві й Україні - служити і їх
підтримати та задовольняти в їх потребі.
Особистість Івана Шевціва знайшла різні оцінки тих, хто в різні роки
працював поруч з ним, спілкувався, знав його. Насамперед отця оцінювали як
«революціонера». Таку характеристику приписав йому ще ректор Колегії
Заячківський під час навчання юнака в Римі. Опісля ця характеристика-оцінка
часто звучить в листах до отця. Та й сам Іван Шевців декого зі своїх близьких,
які спілкувалися з ним чи співпрацювали, оцінював словами: «Він не
революціонер, яким був я». «Частину мого життя я вже сам написав. Але там так
багато особистих думок і тверджень, що я боюсь навіть широко друкувати їх ще
за мого життя, щоб мене не спалили передчасно на кострі як Дж. Санвонаролу
(не Жану д’Арк!) за мої єретичні погляди», - так відповідав отець на пропозицію
написати про нього книгу.
Я, автор цього тексту, написав про отця книгу «Іван Шевців: життєпис
українця-християнина» (К., 2011), подав вільно його міркування з різних
проблем суспільного і церковного життя, висловлені в його працях, і,
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видрукувавши її, водночас боювся, що за неординарність його вже
оприлюднених суджень із-за мене, скажу образно, отця «спалять на кострі».
Читаю видруки багатьох авторів з питань історії Греко-Католицької Церкви і
вловлюю, як вони, певне з боязні якось бути покараними, обходять гострі
питання відносин між греко-католиками і римо-католиками, як бояться написати
Правду про певне історично зумовлене те чи інше, прихильне і неприхильне
ставлення Ватикану до України. Можливо із-за цієї Правди я не міг знайти
авторів для написання розділів про історію греко-католицизму в Канаді, США й
країнах Латинської Америки до цієї дев’ятої книги «Релігія і Церква в історії
української діаспори» з десятитомника «Історія релігії в Україні». Так, в книгах
о.Петра Глібчука «Патріарх Йосиф Сліпий. Через терня випробувань до зірок
небесної слави» (Тернопіль, 2002) та о. Мирона Мирослава Михайлишина
«Блаженніший Йосиф Сліпий та ідея Патріархату УГКЦ» (Львів, 2007) навіть не
згадується та ганебна протидія спробам митрополита Йосифа утвердити
патріарший статус УГКЦ, яку коїла Ватиканська Курія, перетворивши його явно
у «в’язня Ватикану», позбавивши фактично можливості навіть керувати
Церквою, Предстоятелем якої він був, вільно спілкуватися з вірянами своєї
Церкви. Є засудження в цих друках комуністичного режиму за ув’язнення
Патріарха, але нічого не сказано осудливого на адресу тих (а тут найпершим буде
Папа Павло VІ), хто перетворив його у «в’язня Ватикану».
Засвідчую, що описання всього цього у формі видруку документами дає
лише о. Іван Шевців. Бо ж наявним є прагнення про це й не згадувати або ж
підлабузничати, чим надто характеризується владика Андрій Сапеляк. А між тим
бачимо, навіть в рік його 120-річного ювілею, якесь зігнорування й далі постаті
митрополита Йосифа Сліпого. Він мав би бути серед тих віднесених до лику
Блаженних, яких проголосив Папа Іван Павло ІІ під час його відвідин України,
бо ж владика не тільки віддав 18 років життя ув’язненню саме за вірність
Апостольській столиці і Українському народу, а й відродив і зберіг Українську
Католицьку Церкву, яку кусками прагнули поглинути Московський Патріархат і
Римська Курія. Але місця йому серед них із ватиканських міркувань не
знайшлося. Гадаю, що й не знайдеться: надто непослушний і вільнодумчий був
український Мойсей перед Ватиканською Курією. Таких в ній не шанують!
Ватикан був завжди ворогом українства, прислуговуючи полякам і москвинам.
Приятелі отця Шевціва часто давали йому такі характеристики, які
стовідсотково імпонують авторові цього тексту (може тому, що й я є такий): «Ти
трохи задиркуватий, тобто такий, що любиш завсіди бути полемістом»; «Не
забувайте, мій дорогенький, що в Католицькій Церкві ієрархічний порядок
збудований на засаді канонічного послуху, вимагає з боку священика належного
респекту до уваги Церковної влади, а ти з цим не завжди рахуєшся»; «Ви не
уявляєте собі, чим є Ваша та Ваших колег молодеча меткість та працьовитість»;
«Ви, отче, не маєте слави терпеливої людини» та подібні інші.
Отець і сам знав добре особливості свого характеру, які подеколи шкодили
йому, а то й навіть загрожували життю. Але він не був пристосуванцем, не вмів
працювати на половину сил, не вмів пливти потихенько за течією, не вмів
зраджувати, а особливо Україну і її Церкву. Не всім із-за цього він подобався, а
515

відтак не зі всіма він міг спокійно співпрацювати.
За таких обставин, а тим більше визнаних можливими владиками, отець
мусив шукати нове місце праці, де б він міг сповна виявити свої задуми й віддати
свою енергію. Саме це привело його в Австралію, яка стала для нього новою
Батьківщиною і в землі якої він (хоч і мав вже куплений склеп у Львові на
Личаківці) виявив бажання залишитися до Божого визначення майбуття його
душі.
Не помилюся багато, якщо скажу, що отець Іван Шевців гідним був
єпископського титулу-посади, бо не тільки, будучи офіційно багато років всьогонавсього парохом, добре знав як ефективно налагодити роботу парафіяльного і
єпархіального масштабу, а й навіть всецерковного. На мою думку, його умисне
тримали, починаючи з року відправлення з Риму десь на поселення українців, на
відстані від центрального управління Церкви, бо ж своїми ініціативами і
активними установками на їх реалізацію він не давав би спокою нікому. Образно
скажу: при ньому б не спали! То ж недарма ще в Римі ректор Колегії його назвав,
як вже зазначалося, «революціонером». Він навіть хотів, щоб Іван Шевців
залишив навчання і десь загубився поза Римом і Українською Церквою. Але
Заячківський не знав Шевціва. Його душею своєю відчув Йосиф Сліпий, коли у
Львові взяв до навчання у семінарії.
Іван Шевців, де б він не знаходився і ким би не був, жив так, що для нього
принцип «моя хата з краю» - не його спосіб життя. У своїй діяльності отець не
був місцевим патріотом, а тим більше домашнім (може із-за цього й не думав про
одруження, як той православний отець Степан Ярмусь з Канади, який знайшов в
Англії собі англійку, як він казав, бо ж українок не знайшов). Він – патріот
України. Його здоров’я – для неї, його праця – для неї, його творча вдача – для
неї. Він весь жив для неї. Отець не боявся вступити в протистояння з
авторитетами найвищого рівня (навіть з Папою Римським), коли йшлося про
долю і честь України, її народу.
Признаюсь, що я з отцем мав лише три особисті зустрічі – дві
конференційні і одну півмісячну під час гостини у нього в Австралії. Але мені
чомусь здається, що ми з ним прожили поруч багато років життя. Певне це тому,
що тривалою була наша переписка (десь до сотні листів). В такий спосіб ми з
отцем пізнавали один одного не один рік. Своїх близьких друзів він відносить до
категорії «приятелів». Я є серед них. Отець вірив мені, бо ж я його ще не
підводив. Оприсутнював Івана Шевціва в Україні за його життя, навіть за
тяжкого стану його (та й мого) здоров’я. Оприсутнюю і далі видруком його
праць, а можливо що й в наступному видруком нашої переписки, яка не була
побутовою за своїм змістом.
Листи мої отцю були завжди рукописні, бо вважаю, що лише з подання
інформації в такий спосіб твій адресат відчуває твою особисту присутність біля
себе. Твій лист адресується конкретній людині, саме і лише для неї написаний.
То є інтим, який інтернетною чи якоюсь іншою поштою, навіть телефонною
розмовою, не передається. Отець Іван шанував цей інтим, про що свідчить його
прохання до мене надати йому право давати мої листи читати декому з приятелів.
Іван Шевців був надто акуратним у листуванні. Десь за рік до смерті він прислав
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мені всі мої листи, писані до нього і копій яких (бо ж вони писані) у мене не було.
Наша переписка з отцем – це інформування-розмірковування про
проблеми громадського і церковного життя (переважно України), про
конкретних осіб суспільної і конфесійної політики, про проблеми єднання
християнських Церков та ін. Багато чого (навіть більше) нас з отцем єднало, але
мали місце і суперечки, дискусії. Це й природно – маємо переписку богослова зі
світським науковцем-релігієзнавцем, з представником діаспори і жителем
України.
Зокрема, мені приходилося ще до ганебної зради В.Ющенком Майдану
доводити отцю, що Президент проводить явно антиукраїнську політику, що його
захоплення Мистецьким Арсеналом чи Меморіалом Голодомору не на часі тоді,
коли треба піднімати економічну сферу життя молодої держави, що не треба
захоплюватися вшановуванням героїв Крут, Батурина, Берестечка, вибудовою
такого Пантеону пам’яті (то наші поразки – на них нічому не навчиш), а
відшуковувати в українській історії такі події і постаті, які б возвеличували
Україну і українців.
З цієї нагоди я пригадував епізод приїзду до тієї ж Австралії одного
українського демократа (забув де і про кого в описанні-інтерв’ю йшла мова). Він
водію таксі почав розповідати про те, як гадючний Сталін винищував українців
підчас Голодомору. Додав ще дещо з нашої історії в тенетах Москвиколонізатора. На питання таксиста про кількість населення України скиглячий
пасажир відповів, що десь біля 50 мільйонів. І почув надто мудрі слова: «Шкода,
що Сталін Вас всіх не винищив, бо ж нація, яка не вміє себе захищати, згідно
закону про міжвидову боротьбу, має бути приреченою на смерть». Українці –
робімо висновок!
Отець не з мовчунів, а з тих, хто із-за того, що не вміє тримати язик за
зубами, може бути й приреченим. Якщо Шевціву щось не подобалося у
вирішенні питань долі українства, то він активно противився цьому. І не сам –
він завжди знаходив однодумців. Я також такий, а відтак часто співаю: «За
Шевченка, за Франка, за нашу Вкраїну / будем воювати. / А чи впав, чи пропав –
двічі не вмирати. / Гей ви, хлопці, до зброї».
Шкода, що нас таких ох як дуже мало. Бо ж доля України компромісам (і
це засвідчили її останні роки) не піддається. Вона не може вимірюватися через
висоту можливої твоєї кар’єри, твоє місце в національно-розбудовчому процесі,
а чи ж через матеріальний статок твій або ж твоєї родини. Саме тому нині я всіма
фібрами душі ненавиджу Ющенка, який із-за прагнення до своєї месійності і
відпихання від керівництва країни ліктями всіх і кожного, хто не сприймав таке
його уявлюване покликання (що візьмеш - людина рівня мислення колгоспного
бухгалтера), зрадив Україну. І не тільки зрадив, а й створив умови для приходу
до влади Януковича, уможливив новий Майдан – цю українську національновизвольну революцію. Дотепер він ще плентається в сфері національнодемократичних кіл, прагне й далі працювати на тих, хто певне щедро оплатив
його політику «противсіха».
Своїми розмірковуваннями про долю України, оприлюдненими нами його
конкретними пропозиціями з всеукраїнських проблем суспільного і церковного
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життя, своїм меценатством на українських теренах у різних формах, видруком
своїх праць переважно в Україні і безкоштовним їх розповсюдженням, участю в
наукових конференціях в різних українських містах Іван Шевців явно виходить
за сферу його діаспорного буття. В наукових колах України добре знають
видрукувані праці Івана Шевціва, зокрема його «З Богом та Україною в серці»,
«Християнська Україна», «Україна-Рим-Лондон-Брадфорт-Сідней» та «Парафія
Святого Андрія». Їх думки актуалізуються, розвиваються. Видрукувані
документи включаються в контекст історичних досліджень.
До видрукуваних отцем Іваном праць звертаються дослідники історії
християнства, з ним дискусують, про свіжість його думки пишуть. Однією з
заслуг Івана Шевціва є те, що він актуалізував в житті УГКЦ, зокрема в контексті
її відносин з Римською Курією, Артикули Берестеської Унії, образно скажемо,
«воскресив їх« для нинішнього процесу розбудови УГКЦеркви, наголосив на
ігноруванні їх Апостольською Столицею, зокрема в применшенні статусу
Української Церкви у її загальнохристиянському багатоконфесійному просторі.
У своїх працях отець Іван Шевців видруковує такі документи, які може
декому й не до вподоби. При цьому він називає імена тих, хто явно працював і
на розкол УГКЦ (зокрема спекулятивний єпископ Сапеляк), і вдавався до
діяльності, яка відчутно не працювала на націозбереження, утвердження
українськості церковних структур тощо. «Комусь «побожному» могло б
здаватися, що нам не слід ті речі називати по імені, щоб не дратувати одних, не
скликати на себе помсту інших, - пише І.Шевців. – Я вважаю, що якщо ми,
священики Товариства св. Андрія, про це не заговоримо тихо на наших нарадах,
і голосно на Соборчиках, зокрема й на сторінках часопису «Нива», то історія нас
всіх осудить за мовчанку і потурання злу в наших рядах «страха ради
архієрейського» того всього, що діється на шкоду нашої Церкви і Народу. Народ
все це бачить, над цим вболіває і мовчки терпить, бо не знає, як свій біль
висловити та чекає прозріння умів і сердець тих, які називаються його
провідниками і душпастирями. Хіба ми, священики, будемо і далі мовчати й
обдурювати наш Божий Люд і вдавати, наче б то у нас все в порядку? А час
летить і не вертається!».
В цьому сенс Івана Шевціва. Він не мовчав, а відтак багато кому був
незручним. Дехто навіть з його приятелів погоджувався з ним, але сам йшов в
підпілля чи десь на периферійну парафію від’їздив, чи йшов у занурення в
богословські писання, підтримуючи отця в листах своїми згодами з ним. Вони й
зараз просили мене, автора книги про отця І.Шевціва, не називати їх прізвища,
бо ж бояться покарання-прокляття з боку Римської Курії.
Унікальність отця Івана Шевціва в тому, що його «революційний дух»
(можливо навіть єдиний серед греко-католицького кліру) якось аргументовано й
заперечити не можна. Своїм вільнодумством отець підкуповував багатьох, в
тому числі й автора цього параграфу.
Близьким з Іваном Шевцівим за бунтівливістю думання був ще отецьдоктор Дмитро Блажейовський, який також вже покликаний Богом на 101 році
життя. Іван Шевців допомагав останньому у видруку його книг, утриманні у
Львові Музею української вишивки. Отцем Блажейовським написано багато
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книг, але вони, на відміну від праць отця Шевціва, зорієнтовані переважно на
аналіз історичної долі України і її народу, на проблеми самозбереження
українства і особливостей україноцентричного виховання, на критичний аналаз
діяльності тих, хто брав на себе роль керманича українців. Хоч керівництво
УГКЦ й видворило отця Блажейовського до Америки, проте він, всупереч її
керівництву, повернувся до Риму і до останніх днів свого життя писав книги
переважно історичного змісту зі своїм, явно бунтівним, баченням низки подій і
діячів української історії та культури. Можна образно сказати, що якщо Іван
Шевців у своїх працях є інтровертом щодо історії і долі УГКЦ, то Дмитро
Блажейовський є екстравертом, бо ж історія УГКЦ у нього постає як складова
історії України, її народу.
До останніх днів життя Івана Шевціва, а отцю 1 листопада 2011 року
виповнилося 85, з ним поруч його однодумець отець Дмитро Сенів. Його також
настигла немилість новоприбулого до Австралії владики Петра Стасюка. Поруч
з Іваном Шевцівим у тяжкі для нього дні життя були сестри-василіанки, приятелі
отця подружжя Куликів, багато інших, кого він хрестив, сповідував, вінчав,
навчав, благословляв, зрештою – по-батьківському обіймав і голубив.
Офіційно Іван Шевців десь не значиться в моїх духовниках, але я постійно
радився з ним через нашу поштову переписку, знаходжусь і тепер в якомусь
потаємному спілкуванні з ним через ту фотографію отця, яка стоїть постійно
переді мною. Знав, що отець в останній рік життя знаходився в такому стані, що
вже не міг відповідати на мої листи, але я, незважаючи на це, писав йому листи
кожні 7-10 днів, писав великі, щоб він не тільки відчув свою незабутість, а й
навіть наше бажання прийняти його у себе в Україні, якій він віддав все своє
життя, знав, що тут у нас твориться після поразки Помаранчевої революції.
Отець Шевців духовно живе й нині в Україні: щороку видруковуються в
часописах чи збірниках 1-2 його науково-богословські статті, зачитуються на
конференціях тексти його доповідей. Знаючи про наявність у мене постійного
зв’язку з отцем, при зустрічах про Івана Шевціва питали в Києві і Львові, в
Чернівцях й Івано-Франківську, в Тернополі і Херсоні. Його видруки, моя праця
про нього передані до наукових і обласних бібліотек України. Їх було б більше,
якби нерозсудливий Петро Стасюк, виходячи зі свого статуса єпарха, не
заборонив Івану Шевціву користуватися архівами, а відтак – писати.
Проте Стасюки з’являються і безслідно зникають (і слава Богу!), а своєю
творчою і продуктивною діяльністю на історичній ниві українського грекокатолицизму, на ниві відродження і збереження українства Іван Шевців залишив
неповторний і незабутній слід. Коли в мене, автора цього тексту, питають, як я
розумію безсмертя душі, то дати своє бачення на основі якихось богословських
роз’яснень не можу. Але при цьому наголошую, що душа моя – це моя думка,
оприсутнена у моїх наукових і публіцистичних працях. Вона житиме і після мого
покликання. Таке безсмертя отець Іван Шевців згарантував багатьма своїми
богословськими, релігієзнавчими та історичними працями.
Публікації Івана Шевціва, а їх немало і різнопроблемних, засвідчують його
невтомну і багатогранну творчу діяльність. Вона не завершилася навіть тоді,
коли йому, як пенсіонеру, можна було б спокійно скласти руки і чекати на Боже
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покликання. Такі люди, як Іван Шевців, прислані в світ Богом не для спокійного
життя. Але своїм вогнем вони запалюють інших. Лише завдяки їм твориться
велике! Завдяки таким Україна здобула і утверджує незалежність в протистоянні
Москві, яка, творячи якийсь путінівський Євроазійський Союз, як ідеологічне
підґрунтя використовує при цьому явно антиукраїнську ідею московського
патріарха Кирила про «русский мир».
Івана Шевціва з перших днів його свідомого життя (навіть дитинства і
юності) турбувало питання українського патріотизму, скоріше відсутності його.
Відомо, що в очах московсько-російських окупантів – як часів царської, так і
комуністичної влади - усе українське вважалося націоналістичним - мова,
культура, найменший вияв любові до свого народу та його історії. Московський
окупант старався виховати ніби «совєтську людину», а в дійсності виховати
московського холуя, служаку інтересам московської імперії, бездушний гвинтик
у московській машині. Українцям бракує українського націоналізму, а відтак –
патріотизму, - наголошував отець Іван. Мається враження, що Українці на рідній
землі, у власній хаті бояться бути собою, соромляться рідної мови, історії,
культури, звичаїв свого народу.
Соромляться самих себе. Чи не ганьба таким!
Здавалося, можна було б обмежитися священницькою діяльністю, проте
отець Іван, як він сам визначив своє життєве кредо в назві однієї з книг, жив
«Богом і Україною в серці». Вони для нього були нероздільними святинями. То
ж свої заощадження, як меценат, він жертвув на храм св. Андрія в Сіднеї і св.
Володимира та іконостас в Канберрі, монастир сестер-василіанок в Сіднеї і в
Мельборні, Національного Фонду і українського лекторату в монашому
університеті в Мельборні та ін. Отець є серед меценатів «Енциклопедії України».
30 травня 2004 року Світова Рада Наукових Товариств ім. Т.Г.Шевченка
затвердила Івана Шевціва членом-кореспондентом НТШ в історикофілософський секції.
Україна шанувала отця Івана Шевціва. Його було обрано Почесним
науковим співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені
Г.С.Сковороди Національної Академії наук України. Ліга Українських меценатів
за значну благодійницьку роботу, зорієнтовану на відродження національної
духовності удостоїла отця Івана званням лауреата премії імені Євгена Чикаленка.
Отець серед Почесних членів Української Асоціації релігієзнавців.
З відновленням діяльності вже на теренах незалежної України
Українського богословського наукового товариства Іван Шевців був запрошений
вже від імені Ради товариства Любомиром Гузаром на його загальні збори 25
жовтня 1997 року як член цієї спільноти. Запрошення це водночас є оцінкою
богословського здобутку отця Івана і певним «ляпасом» владиці Петру, який
створив нестерпні умови для його повноцінної життєдіяльності як
священнослужителя і богослова.
Особливо фінансово допомагав отець Освітній фундації Петра Яцика в
проведенні нею Міжнародного конкурсу української мови. За це він
неодноразово одержував дипломи лауреата Ліги українських меценатів.
Відтак Іван Шевців в незалежній Україні знаходився постійно в сфері
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активного суспільного життя. Для української громадськості він не був емеритом
і не є покійним. Це лише Українська Греко-Католицька Церква здала його в
пенсіонери і на поталу своєму владиці Стасюку. Ми з оптимізмом читаємо в
одному з листів отця передбачливі слова, що він «при помочі Божій працюватиме
для повищої мети також і в майбутньому». Іван Шевців не був емеритом для
України. Він для неї і не є покійником.
Ось як оцінює значимість Івана Шевціва його парафіянка Марійка ДумаСенькович: «Отець мене охрестив, мені дав перше причастя, мене одружив,
охрестив моїх дітей, а потім допоміг нашій родині в той тяжкий час, коли
відійшов мій дорогий тато на вічний відпочинок. Ви, дорогий отче, були
найкращим душевним батьком підчас моїх навчальних років життя… Через
Ваші, отче, недільні навчання я зрозуміла, що то є бути Українкою і підчас мого
перебування в Україні з родиною ви зуміли знайти час, щоб з нами втішитися
нашою улюбленою Україною.
Ви вірили, отче, що наш нарід буде вільним, що вийде з кайданів. Слава
Богу, що ваша мрія здійснилась, хоч наша Україна має ще далеку дорогу до
справжньої самостійності. Ваше ім’я ми часто згадуємо і тепер, коли говоримо,
що треба нам такого, як отець Шевців за Президента України, щоби вивів нарід
наш на правдиву дорогу.
Я згадую, дорогий отче, коли Ваша рідна мама відвідала нас тут у Сіднеї.
Вона журилася, що її син не має тут родину, хто Вас буде доглядати у старечому
віці. Найбільш зворушливі слова Ви нам всім сказали в той час, відгукуючись на
журбу мами, кажучи: «Мамо, перед Вами є моя родина. Нею є мої парафіяни, з
якими я пережив мої мрії як їхній духовний батько».
Дорогий Отче, Ви спричинилися надто багато до вашої Сіднейської
родини… Ні гроші, ні слова не можуть передати ту любов і пошану, якої Ви є
варті. Ви вчили нас усіх, що лиш віра, любов, пошана і пісня нас з'єднає в думках
і в серцях й зблизить нас до рідної неньки УКРАЇНИ».
Марійка Дума-Сенькович заспівала улюблену повстанську пісню отця
«Рости, рости черемшино», в якій є слова: «Я сиджу в криміналі за Вкраїну,
рідний край… Україно, Україно, Україно, краю мій! Я за тебе Україно, муки
тяжкії терпів». Всі присутні зійшлися в образності слів пісні у співставленні їх
до того «криміналу», в який посадив отця Івана владика Стасюк (Див.: Opera
Omni .Vol 2. – Sydney, 2007).
На ювілейному заході виступив також побратим Шевціва отець Дмитро
Сенів. В своєму слові він, зокрема, наголосив, що «Господь Бог дав нам Велику
людину… Людину, яка своїм хистом і дисципліною над собою розвинула на всі
сто процентів їй Богом дані таланти-здібності, вміння орудувати «словом і
пером». У висліді маємо числені книжки, видані Всесв. Отцем Мітратом
Іваном… Не маючи можливості своїм тілом охоронити Україну, о. Шевців, вже
від самого початку своєї посвяти у священиче життя дбає про душі вірних. Він
виразно бачить, що крім приготованих проповідей, треба ще й друковане слово.
Тому він дописує до різних журналів і газет - своїх і чужинецьких - в обороні
нашої Церкви і Народу, пише, упорядковує книги… Він заохочував мене
кожного дня відвідувати наших людей, перш за все, щоб запізнатися з людьми,
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довідатися, чи все гаразд у них, щоб у потребі допомогти батькам, заохотити
дітей до навчання, заохотити їх ходити до церкви, заохотити належати до однієї
з молодіжних організацій, ходити до Рідної школи і т.п. Це якраз найкраще, про
що говорити можна при відвідинах вірних».
При уважному прочитанні всього видрукуваного отцем я, автор цього
тексту, вловив той факт, що він всіляко, як тільки міг, уникав якоїсь співпраці з
діаспорними українськими громадськими інституціями, з різними українськими
партіями, навіть з представниками українських православних, не говорячи про
рідновірів. Так, отець якось обходив Фундацію Українознавчих студій в
Австралії, творив при парафіях паралельні українські школи, дискутивно в пресі
протистояв українським православним Церквам в їх прагненні спотворити зміст
унійного процесу тощо. Зрозуміла тактика Івана Шевціва – не розчинитися в морі
противоборчих в інтересах своїх лідерів політичних українських інституцій
діаспори, не допустити лідерства в національному житті, помимо грекокатолицьких спільнот, якихось інших організацій. Своїм діям отець знаходив
одне і слушне пояснення. Якщо різні суспільно-політичні структури, навіть
впливові серед значної частини українців, є зрештою перехідними,
невсеохопними й обмеженими у своєму часі буття, то вони неспроможні
виконати сповна мобілізуючу і консервуючу функцію щодо всього українського
народу. Церква ж у своїй історичній тяглості й тисячолітній історії скоріше була
й залишиться гарантом збереження національно-релігійної ідентичності народу.
«Сьогодні, після більш ніж столітнього досвіду скитальщини по чужинах, зазначає отець, - можна сміло сказати, що Українська Католицька Церква роль
Берегині української душі своїх духовних дітей сповнила сповна».
Проживаючи в далекій Австралії, отець Іван через пресу, книжкові
видруки, у своїх виступах по місцевому радіо прагнув донести як до вірян УКЦ,
так і широкої громадськості країни, навіть її керівництва, інформацію про те, що
твориться в Україні.
Щоб не дати приводу запідозрити своїх батьків і рідних в належності до
якоїсь греко-католицької структури, отець Іван не прагнув вийти на якісь зв’язки
з ними. Відтак син не знав, як живуть і чи взагалі живуть, а якщо живуть, то де
живуть – в Україні, а чи ж на висилках його батьки. Вони ж не знали, чи ж ще
живий їх син Іван, а якщо живий, то що з ним, де він. І так було протягом чверті
століття.
При участі Івана Шевціва в Сіднеї було створено «Комітет Захисту
Політично Переслідуваних в Україні», який проводив мітинги-протести проти
порушення прав людини, політичних гонінь і репресій, силою накиненої в
Україні комуністичної влади. Виступаючи на одному з Віче Комітету, Іван
Шевців заявив: «Репресії КДБ, арештовування і засудження - це планове нищеня
української культури та її діячів з наміром обезглавити народ і провести легше в
Україні русифікацію і денаціоналізацію народу… Відтак на еміграцію тепер
припадає почесна роль перебрати під свою відповідальність цілі ділянки
українського національного життя, заборонені московською комуністичною
владою на рідних землях. Розвиток релігійно-церковного життя, ділянки
національного виховання, українського шкільництва, науки, літератури і зв'язку
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з вільним світом - це обов'язки, виконання яких лежить відтепер на еміграції».
Характерно, що Іван Шевців обстоював право на релігійну діяльність в
Союзі не тільки за УГКЦ, а й за іншими релігійними спільнотами. «Ми
вимагаємо свободи віроісповідання для всіх християнських конфесій та інших
вірувань! - говорив він. – Ми вимагаємо відновлення основних прав людини,
включаючи свободу совісті для наших братів і сестер в Україні!».
Попри всі критичні зауваги до Риму-Ватикану та претензії, що там нас
мало розуміли чи належно нам не допомагали, треба сказати і позитивне, наголошував Іван Шевців: «Наша приналежність до Католицької Церкви
впродовж століть допомогла нам вдержувати обрядову окремішність від
католиків латинського обряду, а це, в свою чергу, допомагало нам вдержувати і
утверджувати нашу національну свідомість та ідентичність, а водночас в'язало
нас з Європою і допомагало користати і збагачувати себе її культурними
здобутками. Наприклад, в Галичині греко-католик - це синонім русина, тобто
українця».
В іншому своєму зауваженні-відповіді Іван Шевців пише: «Може деякі мої
опоненти, перед якими в минулому я боронив Римську Апостольську Столицю,
Папу і т.п., говорив про них як прихильних українському народові, подивуються
моїм сьогоднішнім критичним заувагам у бік тієї ж Апостольської Столиці. То
на оправдання хочу сказати, що до часу розпаду Совєтського Союзу і постання
Самостійної Української Держави, наша єдність з Римом примушувала Рим по
волі чи по неволі ставати в нашій обороні перед сильнішими сусідами-ворогами.
Тоді Папа ставив нас нарівні з іншими католиками, які теж мусіли вважати нас
своїми братами в Христі і нам (морально) допомагати. Так воно було бодай в
Австралії, де місцеві римо-католики ставились до нас прихильно. До того ж, моїм
обов'язком було боронити принципово Католицьку Церкву і будуватискріплювати у вірних довіру, повагу до церковної ієрархії і так виробляти
державницьке думання і повагу до рідного, духовного авторитету - влади.
Бо наша Церква на чужині, - коли Батьківщина була в неволі, - це була
наша Держава! Однак історичний та особистий досвід показав, що в Римі, навіть
попри найкращі наміри (якщо такі там бувають), нас не розуміли, а на
архипастирів часто настановлювали нам людей хоч і нашого роду, але відданих
собі й далеких нам духовно. Там часто трактували нас як бідного родича, якого
тяжко позбутися, а він сам не хоче від них відчепитися...
До часу проголошення незалежності Української Держави, Римська
Апостольська Столиця була єдиним авторитетом державного, а то й
міжнародного значення-рівня, що визнавав нашу ієрархію і нас, як окремий
народ. Правда, в Римі-Ватикані були (і ще є) люди-б'юрократи (хоч і в
священичих рясах) зі своєю, не завжди прихильною нам настановою. Тому, де
треба було, я ставав «на прю» навіть з самим папою (гляди мій лист-протест
проти папського «Листа до народів Россії» вересня 1952р). Так робив великий
Український Патріот і оборонець Риму архиєпископ Іван Бучко. Подібно
поступав і св.п. Патріарх Йосиф, який на Папськім Синоді 1979р. домагався (хоч,
на жаль, не домігся) засудження комунізму чи бодай переслідування
комуністами Христової Церкви в Україні, кидаючи представникам Католицької
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Церкви з Папою включно закид-виклик: «Український народ поклав гори трупів
і пролляв ріки крові в обороні Христа та Європи, а ви мовчали...» (Саме за умови,
що Вселенський Собор не засуджуватиме комунізм, представники Московського
патріархату брали участь у тому Соборі, як Обсерватори. Така-то ватиканська
Остполітик! А чи була кому і яка з того користь, те хіба що один Бог знає! РимВатикан має в усьому «свою політику», а тому нам треба нарешті мати також
свою власну політику і диктувати свою правду, бодай у своїй хаті-Державі, а то
й в Церкві!».
Працювати над книгою про отця Івана мені було і складно, і водночас
надто цікаво. Іван Шевців дав можливість прокрутити один із важливих етапів в
житті Греко-Католицької Церкви, коли вирішувалося питання: бути їй, а чи ж
розчинитися в латинстві. Отець Іван переконливо показав, що лише приїзд її
Предстоятеля з ув’язнення до Риму спасло цю Церкву, дало їй нове життя в
українській діаспорі – життя Церкви-Держави. Заслугою отця є те, що, будучи
активним учасником патріаршого процесу, він узагальнив досвід прагнень
українців мати свою Помісну Церкву – і водночас відзначив певну байдужість до
цього (якщо не гірше) тогочасної ієрархії УГКЦ. Рукопис книги отець Іван не
бачив і не читав, бо вже втратив на це можливість. Може б він його дещо
підредагував, вніс би якісь свої думки, спогади, дещо може і заперечив би. Тож
гострота проблеми Патріархату, висловленої в книзі, лежить на авторові.
Але тут я дещо скористався досвідом своїх відносин нині з МосковськоПравославною Церквою, зокрема негативними оцінками її ставлення до
українства у редагованому мною часописі «Релігійна панорама». Підчас розмов
зі священнослужителями УПЦ Московського Патріархату чую: «Анатоліє
Миколайовичу, ми так само думаємо, як і Ви, але ж сказати прямо це не можемо:
ми ж – служителі». Гадаю, що й у Греко-Католицькій Церкві є багато таких, хто
з обуренням сприймає і відсутність з волі Римської Курії Патріархату, й
небеатифікацію митрополита Андрея Шептицького, й, з вини Ватикану,
адміністративну розпорошеність Української Католицької Церкви, й
перемовини Ватикану з Москвою про долю УГКЦ поза її спиною – та ін. Таке
вже тягнеться щонайменше півстоліття. Тож хтось мусів про це сказати, якщо в
самій Церкві якось бояться це озвучити, говорять стиха, не публічно.
Відразу зауважу, що я, автор тексту, не належу до католицької конфесії ні
в її римському, ні в греко-католицькому вияві. Я один з тих, хто брав
безпосередню участь у формуванні Церкви Київського Патріархату, хто в складі
делегації з трьох осіб від Комітету захисту українського православ’я
уповноважений був вести перемовини з митрополитом Антонієм, керуючим
справами Української Автокефальної Православної Церкви (патріарх Мстислав
УАПЦ в той час знаходився в США і на перемовини з нами не виходив,
сказавши: «Хай єднаються, подивимося, що з цього вийде») і главою Української
Православної Церкви митрополитом Філаретом (ми тоді виходили з того, що так
званий архієрейський собор в Харкові не є статутним, а відтак не легітимним,
скоєний в самостійній в управлінні церковній інституції – УПЦ – з волі Москви)
про об’єднання двох Церков і створення Української Православної Церкви
Київського Патріархату. Отже, я певною мірою причетний до нинішнього стану
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Православ’я в Україні. Час засвідчив доцільність в українському контексті тих
наших дій, бо ж Москва все робила 20 років тому, щоб перешкодити українцям
мати власне свою (не за формальною назвою Українська) Православну Церкву.
Зараз нахраписто прагне зреалізувати те, що тоді, в 90-х роках м.ст., не вдалося.
Московський Патріарх Кирило, пропагуючи і утверджуючи ідею т.зв. «русского
мира», в якому (при її реалізації) «потоне» Україна і її Церкви, буде вибудовано
омріяний В.Путіним Євроазійський Союз.
Отже, я про події в Греко-Католицькій Церкві суджу, не знаходячись
всередині, а з позиції конфесійно незаангажованого науковця, для якого
важливими є принципи об’єктивності, позаконфесійності та історизму. Служба
у мене така, що я не маю права виявляти у своїй роботі свій конфесійний вибір,
маю бути рівновіддаленим від тих конфесій, які, згідно з Конституцією України
і її Законом про свободу совісті, одержали державну реєстрацію, бути
толерантним у ставленні до них, більше того – мати з ними зацікавлені
відносини.
Але і при осмисленні проблем православ’я, і при вивченні близьких до них
за суттю проблем греко-католицизму я постаю насамперед як українець. У
вирішенні питань долі України, її народу і поступу не визнаю якихось
компромісів, не приймаю гузарівський принцип «Забудьмо!» Коли якась з
конфесій чи Церков у своїй діяльності виходить за своє чисто релігійне
призначення, йде у сферу політичних і національних проблем і ставить під
сумнів право українського народу на свою незалежну державність, на свою мову
і культуру, то тут я, як українець, спокійним, толерантним бути не можу. Саме
під цим кутом зору я у своїх працях розглядаю діяльність всіх конфесій. Мені
особливо заімпонував Президент Союзу п’ятидесятників України Михайло
Паночко, коли в його офісі я побачив гасло зі словами нібито К.Маркса (раніше
їх ніколи не зустрічав): «Якщо людина не знає мови народу, на землі якого
проживає, то вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом».
Я полюбив Ісповідника віри митрополита Йосифа Сліпого, коли прочитав
сказані ним слова Папі Павлу VІ, який наклав вето на висловлену і оплесками
сприйняту Другим Ватиканським Собором ідею дозрілості УГКЦ до статусу
Патріархату. Він Папі гордо, з почуттям не тільки власної, а й свого народу
гідності, сказав: «Ми не для того стали католиками, щоб перестати бути
українцями!». Власне розкриттю багатого контексту цих слів Патріарха Йосифа
переважно й присвячена моя книга про отця Івана Шевціва. Бо ж отець, як і його
єпарх єпископ Іван Прашко (на відміну від більшості тогочасних владик
Америки та Європи) були вірні ідеї Патріархату, багато уваги приділили
пошукам шляхів її реалізації саме за життя Йосифа Сліпого. І тут правим був Іван
Шевців, коли благав владик зібратися на Собор УКЦ за життя митрополита, бо
опісля, дивись, до влади в Церкві прийдуть єпархи, вигодувані Римською
Курією, вивершені нею в їх службовому статусі, й загублять цю ідею,
вірнопіддано й улесливо будуть до землі хилитися перед чиновниками
Апостольської Столиці, зорієнтованими аж ніяк не на долю України; приглушать
священичий і мирянський рух за Патріархат.
Як бачимо, надто прозорливим був отець Іван. Саме таке утвердилося в
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УГКЦ з років Мирослава Любачівського, і не видно якихось ознак близького
відродження патріаршого руху в Церкві. Владики здалися на милість
Ватиканської Курії, яка поза спиною УГКЦ торгується з Московською
Патріархією щодо подальшої долі останньої.
Москва розуміє, що українській нації вдалося самозберегтися не завдяки
наявності в Україні православ’я чи римо-католицизму. Їх якась національна
зорієнтованість назовні не виявлялася протягом української історії. Значиму
роль в тому, що Галичина стала П’ємонтом України, відіграла саме Українська
Греко-Католицька Церква. Відтак, визнавши Баламандською угодою
незаконність будь-яких унійних процесів в християнстві, Москва і Рим цим
самим поставили під сумнів правомірність буття УГКЦ, а з тим не слід
поспішати надати статус Патріархату – треба вирішити питання поєднання в
Україні двох гілок Католицької Церкви.
«Жорстка рука» системи централізованої Ватиканської інституції – і
водночас острах, що самобутність Церкви з патріаршим устроєм стимулюватиме
її бажання «відірватися від всіх і вся», «стримують Ватикан», як зазначає владика
Любомир Гузар, і заохочують Московський Патріархат «неодноразово і в різний
спосіб висловлювати свої протести щодо надання патріархату Українській
Греко-Католицькій Церкві». Саме в цьому кардинал бачить контекст сучасних
міжцерковних ватикано-московських відносин, заручницею яких є УГКЦ. І тут
звучить ще одна слушна думка Блаженнішого: «Вони не знають, що з нами
робити, як до нас ставитися. Бо ми є для них парадоксом. Дивовижею. Чимось
неприродним».
Книга про Івана Шевціва писалася мною на основі опрацювання
літератури, яка ввійшла до Списку основних праць отця. Праці ці писалися
Отцем практично з дня набуття ним священичого статусу. Вони розкривають
стан УГКЦ переважно за 60-90 років минулого століття. Щодо того, як
розвивалися актуалізовані отцем питання в житті УГКЦ пізніше, він не пише.
Тут вже явно спрацювала та заборона на працю в архівах і друкування, яку ввів
щодо отця пан Стасюк.
Можна було б тут скористатися закликом Любомира Гузара «Забудьмо!» і
не аналізувати ситуацію, яка була в УГК Церкві в минулому столітті. Але
поставимо питання: а хіба вже так кардинально змінився в останні десятиліття
стан цієї Церкви в порівнянні з тим, що було за років митрополита Йосифа?
Наступні очільники Церкви нібито й не забули актуалізовану Йосифом Сліпим
ідею Патріархату, але завершення патріаршого процесу ними якось
відкладається в довгий ящик, в процес розбудови якоїсь «патріаршої курії» чи
ще чогось. Встигнемо, бо ж до кінця світу ще далеко.
Як зазначав І. Шевців, українські католики сподівалися від Папи Івана
Павла ІІ чогось надто значимого й очікуваного для їх Церкви. Проте «не збулися
прагнення до надання помісності Греко-Католицькій Церкві у виді Патріархату
і, на жаль, не було зачислено до Лику Святих Великого Святця Української Землі
й Великого Будівничого української Рідної Хати-Держави митрополита Андрея
Шептицького». Таким чином, Ватиканська «Остполітка» не змінилася з
постанням незалежної України, з виходом до активного конфесійного життя
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Української Греко-католицької Церкви. Папа включив до святців низку діячів
УГК Церкви, які загинули у совєтських в’язничних катівнях, водночас не
зреагував на те, що разом з ними таку ж тюремну долю протягом 18 років мав і
Ісповідник віри Йосиф Сліпий. Ця висвята постала як певне заспокоєння
українців-католиків в їх очікуваннях, я б сказав, як «відчіпна». Від Папи чекали
далеко більшого, а він сказав, що те більше ще лиш в його голові.
У листі М.Гойсі отець Іван Шевців оцінив своє життя як «правдивий
трагікомічний «роман», зауваживши при цьому, що він «ніякий не герой», бо ж
«можу похвалитись хіба моїми немочами і гріхами», а це притаманне кожному.
Той, хто прочитає мою книгу про отця може переконатися в тому, що доля
його була дійсно Правдивою, а життя – дещо трагічним. Не стану тут згадувати
юнацькі роки, а проаналізую коротко священичі. Отець Іван хотів утвердження
в церковному житті тієї Правди, яку проголошував Ісус Христос. Він не мислив
Церкву як театральний спектакль, поділений на глядачів і виконавців. У нього
всі – і клір, і миряни – мали бути життєактивними, їх християнськість не мала
завершуватися відразу ж за порогом храму. Отець ініціював стільки видів
християнської діяльності, що багато хто через це його навіть незлюбив, не
сприймав. Ось саме тут до Правди й додалася Трагікомедія. З болем в душі отець
інколи полишав поле своєї християнської діяльності, бо ж один в полі – не воїн.
В своїх намірах Іван Шевців не був романтичним. Таким його робили ті, хто мав
би прилучитися до виповнення цих задумів.
Життя отця постає правдивою трагікомічною реалією ще й тоді, коли ми
розглядаємо його діяльність поза патріархальним фронтом. Так, це був фронт…
Насамперед потрібно було захищати ув’язненого Ватиканом главу своєї Церкви
від внутрішніх (єпархи) і зовнішніх (Римська Курія) супротивників. Захищати
його ідею Патріархату, яка зрештою включала в себе, в разі реалізації її,
щонайменше три завдання: 1. Поєднати розпорошені єпархії Церкви в єдине ціле.
2. Відособитися від втручання керівництва Римської Конгрегації у справи УГКЦ.
3. Вибити козирі у Москви в її представленні лише себе патріаршою структурою
для всієї України.
Статті І.Шевціва до останніх днів його життя (2011 р.) друкувалися в
різних періодичних виданнях, зокрема часописах «Патріярхат», «Церква і
життя», «Українське релігієзнавство», низці наукових збірників і колективних
монографій. Попри всю розмаїтість тематики книжок і статей отця, їх об’єднує
спільна світоглядна основа, бо всі вони мають спільне логіко-історичне
підгрунтя. Це – історичне буття Української Греко-Католицької Церкви, її
минуле, сучасне, а також візія на майбутнє.
Історіософські погляди І.Шевціва найповніше виявляють себе в його
роздумах і висновках щодо історичної місії саме Української Церкви. Пишучи
про її минуле, він виділяє в історії цієї Церкви ряд ключових моментів, які, на
його погляд, залишили нестертий відбиток на всьому подальшому розвитку
українського національно-релігійного життя. Це насамперед державне хрещення
Київської Русі князем Володимиром, що сталося понад тисячу років тому. Хоч
для І. Шевціва не викликає сумніву тривалий процес християнізації РусиУкраїни, який почався ще задовго до офіційного хрещення св. Володимира, акт
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988 р. він справедливо вважає таким, що «поставив український народ у коло
культурних народів того часу». Прийняття християнства спричинило, за словами
отця Івана, «величезний культурний переворот» в Україні. На доказ цього він
наводить той факт, що допіру з християнством прийшла до нас письмова
культура у вигляді слов’янської азбуки, яку створили християнські місіонери св.
Кирило і Методій.
І.Шевців постійно наголошує на тому, що від самих початків свого
офіційного утвердження в Києві християнство стало духовним форпостом «нації
Дніпра», що воно «було душею українського народу, джерелом і кузнею його
духовності, а в критичних хвилинах його матір’ю, опікуном, оборонцем,
спасінням». Кожного разу, як тільки український народ внаслідок агресії із зовні
втрачав свою державність, Українська Церква брала на себе державницьку місію,
ставала заборолом нашої національно-культурної ідентичності.
Глибоке осмислення прадавньої історії України приводить І.Шевціва до
висновку про історичне покликання України в справі християнізації усіх східноєвропейських просторів. «У сім’ї народів Східної Європи, – пише він, – окреме
післанництво Бог поклав на наш нарід. Даючи йому молоком і медом текучу
землю Україну на грані двох світів: Сходу і Заходу, Бог поставив український
нарід бути мостом між цими двома світами і то під двома оглядами: культурним
і релігійним. Споріднений духово з цими двома світами, при рівночаснім
природнім тяжінні в бік Заходу й західної культури, український нарід
призначений бути носієм тієї культури й передавати її у своїй національній
переробці іншим, народам Європейського Сходу». На підтвердження цього свого
висновку І.Шевців нагадує, що вісімсот-дев’ятсот років тому саме українські
місіонери з Києва, Галича. Переяслава і Чернігова посіяли зерна Христової віри
серед поганських племен печенігів, балтів, хазарів, угрофінів – предків сучасних
росіян.
Другою важливою подією на історичному шляху українського
християнства, гідною Володимирового хрещення, І.Шевців вважає Берестейську
унію 1596 р. Він критично оцінює погляди тих українських істориків, які,
перебуваючи в полоні москвоцентризму, твердять, що Берестейська унія була
наслідком зовнішніх сил, зокрема «експансії» Ватикану на східнослов’янські
землі. На противагу цим твердженням І.Шевців обстоює погляд, що вирішальну
роль у підготовці берестейського порозуміння між Київською Митрополією і
Римським Апостольським Престолом відіграли внутрішні фактори і чинники.
Він аргументовано доводить, що унійний акт 1596 р. був закономірним
продуктом розвитку українського християнства, яке на всіх етапах своєї історії
було однаково відкрите як на Схід, так і на Захід. Головною ж заслугою Унії
І.Шевців вважає те, що вона в момент найбільшої напруги наших національних
і культурних сил «спрямувала наш зір на Захід, на Європу, на Апостольський
Престіл у древньому Римі, а не на Москву з її претензіями на роль третього
Риму». Іншими словами, Берестейська унія ще раз нагадала українцям, що їх
земля – це частина Європи, і майбутнє існування України як суверенної
християнської нації є неможливим у відриві від Заходу.
Берестейська унія 1596 р. підтвердила месіанське покликання України, але
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вже в нових історичних умовах. Це покликання, на думку І.Шевціва, полягає в
тому, щоб зближувати й поєднувати дві гілки Христової Церкви – Східну і
Західну, православну і католицьку. У цьому він продовжує і розвиває
історіософські концепції таких українських істориків і мислителів, як Василь
Щурат, Степан Томашівський, Теофіл Косіпруба, Іван Мірчук, Юрій Липа,
Микола Губатий, Атанасій Великий, Григір Лужницький, Ісидор Нагаєвський,
Іван Ортинський, які розглядали українську національну ідею в органічному
зв’язку з християнським месіанізмом українського народу, а в одвічному
змаганні Київського християнства до синтезу Сходу і Заходу вбачали найвищий
вияв українського національно-релігійного духу.
Остання узагальнююча праця о. Івана Шевціва «Християнська Україна»,
видрукувана в Києві за науковою редакцією проф. А.Колодного в 2003 р.,
свідчить про його природжений талант до тонких спостережень, глибокого
аналітичного мислення, об’єктивності в оцінках подій суспільного і церковного
життя. Отець сміливий у своїх оцінках, не приховує їх, хоч це почасти і йде
всупереч баченню їх церковним офіціозом.
Видрукувані в різні роки отцем епістолярно-документальні книги
«Парафія св. Андрія в Сіднеї. Історія, Хроніка, Образки з життя і діяльності в 50ліття поселення українців в Австралії» (Сідней-Львів, 1999), «З Богом та
Україною в серці. Документи в обороні правди, справедливости і прав
українського народу і його церкви. Фрагменти життя і діяльності священика
УКЦ на чужині. – Рим-Лондон-Сідней 1945-2000» (Львів, 2001) та «Україна-Рим
– Лондон – Брадфорт –Сідней. Кореспонденція о. мітрата Івана Шевціва в 19511999 рр. Причинок до історії УГКЦ в діаспорі цих часів» (Львів, 2009) не є
історичними працями в класичному розумінні, а скоріше своєрідним
документально засвідченим літописом подій і явищ, які пережив отець за роки
свого священичого життя і до яких він в той чи інший спосіб був причетний, у
зв’язку з якими виявляв свою активність і творчу вдачу. В названих книгах отець
подає матеріал церковного життя в хронологічному порядку, акцентуючи увагу
на найбільш важливих моментах з наповненям їх бурхливими і суперечливими
подіями. Крок за кроком, залучаючи численні документи, о. І.Шевців розкриваєаналізує як історію тих церковних інституцій, до діяльності яких він був
особисто причетний, так і історію тієї Церкви, якій він відводить визначальну
роль у збереженні українства, у виконанні нею для українців діаспори функції
церкви-держави. За всім цим стояли живі люди, тому автор рясно наводить їхні
імена і прізвища, увіковічнюючи їх в такий спосіб в історії. Не оминає своєю
увагою отець і мирянських та церковних діячів різних парафій, на конкретних
прикладах показує спільну працю Церкви і громадських організацій.
Історію парафії св. Андрія в Сіднеї, в якій о. І. Шевців служив більше
чверті століття, він подає у своїх працях на широкому тлі суспільно-релігійного
життя української діаспори в Австралії впродовж усієї другої половини XX ст. У
книгах І.Шевціва широко висвітлюється жива історія українських грекокатолицьких організацій, церковних видань, монаших чинів і згромаджень.
Особливо підкреслена роль, яку відіграли в розбудові Австралійської єпархії та
в організації українського церковного життя на п’ятому континенті єпископ Іван
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Прашко, який очолював єпархію від дня її створення до 1993 р.
Оригінальність книг о. І.Шевціва полягає, як вже зазначалося, в тому, що
поряд з власними історичними екскурсами, історіософськими роздумами,
конкретними розповідями-описами різних подій і фактів він широко
використовує багатий довідковий матеріал, що належить перу інших авторів –
живих свідків історії зародження й становлення української діаспори як в
Австралії, так і в інших країнах українського розселення. І. Шевців повністю
наводить або розлого цитує листи, спогади, а також публікації з преси, які, на
його думку, додають щось нове, істотне, і розкривають невідомі сторінки життя
діаспорних українців, Греко-Католицької Церкви в діаспорі.
У своїх працях автор широко послуговується і так званою «усною
історією». Це – записи розповідей і спогадів різних українських емігрантів,
священнослужителів, які різними шляхами потрапили за межі Батьівщини. Це –
унікальні документи про людські долі, часто вельми трагічні, зрідка навіть веселі
й кумедні.
Загалом книжки Івана Шевціва є своєрідною енциклопедією релігійногромадського життя українців діаспори, насамперед української громади в
Австралії. Неперехідна вартість їх у тому, що автор упродовж майже п’ятидесяти
років сам був активним учасником і живим свідком історичних подій, які він
описує на сторінках своїх книг. Це своєрідний «літопис самовидця» діаспорного
священика Української-Греко Кавтолицької Церкви за останнє півстоліття ХХ
віку.
Випуском у світ своїх монументальних праць о. Іван Шевців засвідчував
свою синівську відданість як своїм сіднейським парафіянам, усім українцям
Австралії, так цілому українському народові, якому самовіддано служив усе своє
життя. Найпершим правилом історії є не говорити навіть найменшої неправди.
Цими словами отець Іван починає свою Передмову до книги про сіднейську
парафію, яка є, як сам він пише, «радше спомини душпастиря, свідка та
ініціатора багатьох подій в її житті» впродовж 40 літ – з 1959 по 1999 рік…,
Хроніка парафії з відповідними поясненнями. «До часу і сходу сотень тисяч
українців поза межі Рідної Землі, вільний західній світ не знав (і не хотів знати)
про існування і неволю Українського Народу під різними займанщинами на його
власній землі. Боротьба цього народу за права людини і національну
незалежність та його терпіння потребували розголосу і моральної підтримки та
визнання з боку народів вільного світу і їх урядів.
Із-за відсутності маєтної і провідної класи, яка могла б репрезентувати
український нарід, Боже Провидіння виводить на чужину тисячі селян і
робітників, які своєю чесною працею і поведінкою представляли духовність і
культуру українського народу та його справедливе право на самостійне життя у
власній Державі (що й сталося на наших очах). На чужину з народом іде його
Церква… Відірвані від Рідної Землі, перші поселенці в чужих країнах були
спрагнені Божого слова рідною мовою й своїх рідних посередників перед Богом
– священиків… Як свідкові, ініціаторові і творцеві багатьох подій впродовж 40
років, полинаючи з 1959 року, в часі душпастирської праці в Австралії, мені не
легко представити життя українських католиків вповні. Для цього треба
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історичної перспективи. Я старався писати про все об’єктивно…
Рядки моїх праць – це не історія в класичному розумінні того слова. Це
свого роду Хроніка подій всестороннього життя парафії св. Андрія в Сіднеї,
Австралійської греко-католицької єпархії, як і УГКЦеркви загалом,
переповіджена радше тематично (будова храму-церков, монастиря,
парафіяльних об’єктів і т.п., організація Братства, Сестринства та ін., школа,
молодь і т.п.). Це й спогади про події, в яких я брав участь, і про людей, з якими
спілкувався і з якими працював».
* * *
*
*
*
*
*
*
На пропозицію отцю написати про нього книгу він відповів: «Частину мого
життя я вже сам написав. Але там так багато особистих думок і тверджень, що я
боюсь навіть широко друкувати їх ще за мого життя, щоб мене не спалили
передчасно на кострі як Дж.Савонаролу (не Жану д’Арк!) за мої єретичні
погляди».
До видрукуваних отцем Іваном праць звертаються дослідники історії
християнства, з ним дискусують, про свіжість його думки пишуть. Однією із
заслуг Івана Шевціва є те, що він актуалізував в житті УГКЦ, зокрема в контексті
її відносин з Римською Курією, Артикули Берестеської Унії, образно скажемо,
«воскресив їх» для нинішнього процесу розбудови УГКЦеркви, наголосив на
ігноруванні їх Апостольською Столицею, зокрема в применшенні статусу
Української Церкви у її загальнохристиянському багатоконфесійному просторі.
У своїх працях отець Іван Шевців видруковує такі документи, які може
декому й не до вподоби. При цьому він називає імена тих, хто явно працював і
на розкол УГКЦ (зокрема єпископ Сапеляк), і вдавався до діяльності, яка
відчутно не працювала на націозбереження, утвердження українськості
церковних структур тощо. «Комусь «побожному» могло б здаватися, що нам не
слід ті речі називати по імені, щоб не дратувати одних, не скликати на себе
помсту інших, – пише І.Шевців. – Я вважаю, що якщо ми, священики Товариства
св. Андрія, про це не заговоримо тихо на наших нарадах, і голосно на
Соборчиках, зокрема й на сторінках часопису «Нива», то історія нас всіх осудить
за мовчанку і потурання злу в наших рядах «страха ради архієрейського» того
всього, що діється на шкоду нашої Церкви і Народу. Народ все це бачить, над
цим вболіває і мовчки терпить, бо не знає, як свій біль висловити та чекає
прозріння умів і сердець тих, які називаються його провідниками і
душпастирями. Хіба ми, священики, будемо і далі мовчати й обдурювати наш
Божий Люд і вдавати, наче б то у нас все в порядку? А час летить і не
вертається!».
Унікальність отця Івана Шевціва в тому, що його «революційний дух»
(можливо навіть єдиний серед греко-католицького кліру) якось аргументовано й
заперечити не можна. Своїм вільнодумством отець підкуповував багатьох. З
нагоди 85-річного ювілею Іван Шевців одержав вітання академічних науковців
за підписом академіка М.Поповича зокрема такого змісту: «Вам, Отче, вдалося
зберегти й оприлюднити для наукового вивчення великий документальний
масив з історії Української Греко-Католицької Церкви не лише регіонального
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австралійського, а й всеукраїнського рівня її буття. Ваші праці – це зразок
історіографічного дослідження долі українського народу і його Церков. Ваш
релігієзнавчий пошук характеризує об’єктивність, історизм, толерантність,
національністність. Найбільше, що ми цінуємо у Вас, то це Правду і не боязнь її
сказати будь-кому, навіть свого часу Папі Римському. Ви не той, хто, як писав
Василь Симоненко, «проти вітру ніколи не пхався, але ж він нікуди і не йшов».
Ви – йшли, а з Вами і та церковна спільнота, яку Вам приходилося очолювати.
Ви, Отче, не боялися сказати Пію ХІІ, що український нарід – то не «народ Росії»,
ректору Колегії в Римі, що українці є українці, а не якісь там «рутени» чи
«русскіє»; Ватиканській Курії, що УКЦ має право на Патріархат, а митрополит
Йосиф Сліпий, побувши ув’язненим в Московських таборах, не повинен бути
«в’язнем Ватикану»; тій же Східній Конгрегації, що підло і нечесно за спиною
УГКЦ вести перемовини з Московським Патріархатом про її наступну долю…
Саме завдяки таким, як Ви, ще не вмерла Україна…
Ми Вас цінимо як науковця, хоч Ви особисто й не прагнете так називатися.
Ваші праці воскрешають для знання і подальшого вжитку той пласт історії
українського греко-католицизму, який інші, певне, з невисловлених ними
мотивів, обходять, і, таким чином, прагнуть піддати забуттю. Але забути можна
те, що вже не відтворюється в сьогоденні. Майже п’ятдесятилітнє ігнорування
Апостольською Столицею права УГКЦ на Патріарший статус потребує уваги, бо
ж то і пам’ять про борця за Патріархат Ісповідника віри Блаженнішого Йосифа
Сліпого, який у Вашому житті, отче, знаємо, що зіграв визначальну роль, узявши
Вас ще юнаком в роки війни на навчання до Львівської семінарії. Ще раз
прийміть наші побажання Вам добра і здоров’я !
Директор Інституту філософії – академік Мирослав ПОПОВИЧ».
Можна багато говорити тут про творчий доробок Івана Шевціва. Ми його
врахували тим, що прийняли отця Почесним членом Всеукраїнської спільноти
релігієзнавців. Як в колективі Відділення релігієзнавства ІФ НАН України, так і
у всіх осередках Української Асоціації релігієзнавців знали, що 1 листопада 2011
року отцю виповниться 85. Керівництво Інституту філософії НАН України і
Правління УАР направили Івану Шевціву свої вітання, в яких у лаконічній формі
дається оцінка постаті цього мудрого мислителя. Подаю їх тут на завершення
мого тексту (тим більше, що я є заступником директора Інституту і водночас
Президентом Асоціації).
«Почесному науковому співробітнику Відділення релігієзнавства
Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України Івану ШЕВЦІВУ.
Вельмишановний Колего! Колектив Інституту філософії НАНУ щиро вітає
Вас із 85-річчям. Знаємо, що життєвим орієнтиром протягом всіх цих років для
Вас були Бог і Україна. Це нами засвідчено у вже підготовленому до друку
обсягом понад 600 сторінок рукопису книги «Іван Шевців – життєпис українцяхристиянина».
Вам, Отче, вдалося зберегти й оприлюднити для наукового вивчення
великий документальний масив з історії Української Греко-Католицької Церкви
не лише регіонального австралійського, а й всеукраїнського рівня її буття. Ваші
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праці – це зразок історіографічного дослідження долі українського народу і його
Церков. Ваш релігієзнавчий пошук характеризує об’єктивність, історизм,
толерантність, національністність. Найбільше, що ми цінуємо у Вас, то це
Правду і не боязнь її сказати будь-кому, навіть свого часу Папі Римському. Ви
не той, хто, як писав Василь Симоненко, «проти вітру ніколи не пхався, але ж він
нікуди і не йшов». Ви – йшли, а з Вами і та церковна спільнота, яку Вам
приходилося очолювати. Ви, Отче, не боялися сказати Пію ХІІ, що український
нарід – то не «народ Росії», ректору Колегії в Римі, що українці є українці, а не
якісь там «рутени» чи «русскіє»; Ватиканській Курії, що УКЦ має право на
Патріархат, а митрополит Йосиф Сліпий, побувши ув’язненим в Московських
таборах, не повинен бути «в’язнем Ватикану»; тій же Східній Конгрегації, що
підло і нечесно за спиною УГКЦ вести перемовини з Московським Патріархатом
про її наступну долю… А відтак, отче Іване – Ви герой-борець. Саме завдяки
таким ще не вмерла Україна. Шкода, що все це не побачили ті, хто вболівав за
Україну, і не возніс Вас до єпископського статусу, якого Ви за широтою бачення
проблем церковного життя і бажанням до їх зреалізування були більш ніж
стовідсотково гідні. Курії ж потрібні були її вірні підспівувачі, хоч діяла вона
при цьому всупереч артикулам Берестейської унії 1596 року. Їй Ви потрібні були
саме емеритом (як і до Вас єпископ Іван Прашко).
Ми Вас цінимо як науковця, хоч Ви особисто й не прагнете так називатися.
Ваші праці воскрешають для знання і подальшого вжитку той пласт історії
українського греко-католицизму, який інші, певне, з невисловлених ними
мотивів, обходять, і, таким чином, прагнуть піддати забуттю. Але забути можна
те, що вже не відтворюється в сьогоденні. Майже п’ятдесятилітнє ігнорування
Апостольською Столицею права УГКЦ на Патріарший статус потребує уваги, бо
ж то і пам’ять про борця за Патріархат Ісповідника віри Блаженнішого Йосифа
Сліпого, який у Вашому житті, отче, знаємо, що зіграв визначальну роль, узявши
Вас ще юнаком в роки війни на навчання до Львівської семінарії. Ще раз
прийміть наші побажання Вам добра і здоров’я, а сестрам Василіанкам, отцю
Дмитру Сеніву, Куликам, іншим –вдячність за їх турботу про Вас в ці роки
Вашого життя!
Директор Інституту філософії – академік М.ПОПОВИЧ».
Правління Української Асоціації у свою чергу направило отцю своє
вітання:
«Отцю Івану ШЕВЦІВУ (Лідкомбе, Австралія). Дорогий отче Іване!
Українські релігієзнавці, об’єднані у свою Всеукраїнську Асоціацію, яка є
членом п’яти міжнародних релігієзнавчих асоціацій та товариств і водночас
координатором Спільноти теоретичних і практичних релігієзнавців країн СНД і
Балтії, шлють Вам щирі вітання з нагоди Вашого 85-річчя і побажання сталості
здоров’я і з Божою поміччю виздоровлення на решту років життя.
Завдяки Вашим видрукам в Україні, дорогий ювіляре, ми глибоко пізнали
не тільки життя української діаспори, а й історію Української Греко-Католицької
Церкви другої половини ХХ століття у всіх її складностях і проблемах. Ваше
прагнення до об’єктивних оцінок історичних подій вивело Вас в ряди активних
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борців за Україну і її Церкву, борців проти підступних і підспудних їх ворогів. У
Великій Україні знають Вас більше, ніж Вашого кривдника владику Петра
Стасюка, який відправив Вас при великих ще Ваших можливостях і потребі в
священстві в емиратуру, послуживши в такий спосіб тим, хто хотів вивести Вас
з лав активних борців за визначений законно Другим Ватиканським Собором і
Артикулами Берестейської унії ще 1596 року Патріархат-Помісність Української
Церкви. Вас хотіли загнати в застінок старечого дому, а Ви вийшли своїм
творчим здобутком всупереч цьому на терени Великої України.
Читаючи Ваші праці, вчимося бути українськими патріотами, вчимося
мистецтву пошуку форм утвердження українства навіть в порівняно незначній
ділянці своєї життєдіяльності. Ваші праці, дорогий отче, знають, вивчають і
плідно використовують українські релігієзнавці, насамперед молоді, при
написанні дипломних і дисертаційних робіт, монографічних праць. До них
звертаються і богослови різних конфесій.
Вдячні Вам, дорогий отче, за спонсорування видруку наших праць. Це
велика допомога за умови, коли уряд фактично припинив фінансування цього й
багато чого іншого в діяльності українських науковців. Саме завдяки Вам
побачили світ окремі книги нашого десятитомника «Історія релігії в Україні»,
деякі наукові збірники, підготовлена до друку «Українська Релігієзнавча
Енциклопедія». Якщо в Австралії Ви з петро-стасюківської волі емерит, то в
Україні Ви й понині знаходитеся в когорті працюючих (!) науковців. Написані
Вами праці щорічно друкуються в різних часописах і збірках, виголошуються на
наукових конференціях різного рівня і масштабу – від регіональних,
всеукраїнських до міжнародних. Чекаємо від Вас у записі на магнітострічку
Ваших нових розмірковувань про історію і сьогодення України і її церковне
життя. Можливий видрук книги-переписки Вас з професором А.Колодним. А це
– понад сотня листів!
Повідомляємо Вас про прийняття Почесним зарубіжним членом нашої
Всеукраїнської Асоціації релігієзнавців. Підстава для цього – великий обсяг
Вами видрукуваних праць. Повідомляємо водночас, що в листопаді
передбачаємо провести у Львові на базі Музею історії релігії присвячену Вашому
85-річчю презентацію Ваших нових видруків, а також книги А.Колодного «Іван
Шевців: життєпис українця-християнина». Під час цього заходу подумки ми
будемо з Вами, а Ви, Отче, на цій урочистості – поруч з Вашими приятелями, а
їх у Вас в Україні надто багато. Вас знають – Вас цінують! Не здавайтеся на
милість хворобі, борітеся за себе.
Президент Української Асоціації релігієзнавців проф. А.КОЛОДНИЙ».
Багато сил і енергії отець Іван віддав відстоюванню проголошеної
Блаженнішим Йосифом ідеї патріаршого статусу Української Католицької
Церкви. Як голова світового священичого Товариста св. Андрія, в 1975р. відвідав
всі єпархії Європи і Америки УГКЦ, переконуючи в потребі проведення Собору
Церкви з метою вирішення проблем, які її роздирають. Серед тих, хто активно
підтримував Йосифа Сліпого в його намаганнях здобуття Патріаршої структури
Церкви був до останнього саме Іван Шевців. Скоріше за це з сумнівною
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мотивацією його було усунуто зі священичої роботи новоприбулим до
Мельборна вчорашнім монахом Петром Стасюком.
Іван Шевців також був ініціатором різних акцій з оборони Віри і Церкви в
Україні комунійстичної доби. Він є дійсним член Богословського товариства, а
також Наукового Товариства ім. Т.Г.Шевченка, Почесним науковим
співробітником Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України, закордонним членом Української Асоціації
Релігієзнавців. За велику меценатську роботу, зокрема підтримку конкурсів ім.
Петра Яцика, отця нагороджено премією ім. Євгенія Чекаленка, оригінальними
іменними подарунками.
Отець Іван заснував Фундацію свого імені в Римі при УКУ для допомоги
потребуючій молоді в навчанні, передав понад 100.000 доларів до офісу УГКЦ у
Фонд «Церква в потребі» Він видрукував своїм коштом для роздачі вірянам в
Україні 100.000 примірників «Молитовника», видрукував або спонсорував
видрук біля 30 різних видань (зокрема книги «Католицизм в Україні» з
десятитомника «Історія релігії в країні»), «Української Релігієзнавчої
Енциклопедії».
З приходом на Австралійську єпархію УКЦ в ролі єпарха Петра Стасюка,
який почав будувати єпархію від себе і для себе, отець Іван Шевців (як до нього
і владика Іван Прашко) став непотрібним у межах петро-стасюківських
церковно-феодальних володінь. В своєму прощальному слові з відходом в
еиеритару отець Іван сказав: «Досі ми робили все, що і як уміли й могли, щоб
зберегти католицьку віру, український обряд, культурне і національне обличчя
старших і молодших поколінь українського Народу. Для Церкви і Народу я
посвятив все моє життя». Замість того, щоб використати великий досвід
священичої діяльності Івана Шевціва, єпарх Петро, не маючи «загального
людського благоразумія і християнської любові до ближнього» (оцінка його
єпископом Іваном Прашком), використовуючи досвід Римського Курії з
перетворення митрополита Йосифа з «в’язня Кремля» у «в’язня Ватикану»,
зробив отця Івана «в’язнем Стасюка», бо ж навіть заборонив йому брати участь
в Богослужіннях, різних масових заходах, працювати в архівах, писати і
друкувати. В цьому він нагадує кривавого ката Тараса Шевченка з його
забороною «писати й малювати». Боляче переживаючи таке знущання і не
знайшовши підтримки з боку керівництва УГКЦ у приборканні Петра, отець
помітно втратив здоров’я – зір і можливість самостійного переміщення. В
останні десь п’ять років свого життя він став поселенцем Дому пенсіонерів у
Лідкомбі, кімнату в якому він завбачливо купив собі ще підчас його будівництва.
Якби цього не було, то владика Петро сповнив би своє бажання й відправив би
отця подалі від себе, навіть з Австралії. Бо ж хто в Австралії серед священства,
окрім Шевціва, є такий, хто міг би прямо йому сказати, що не тією дорогою
йдете. А цю дорогу добре – виважено і з доказами, фактами – описав у
видрукуваному в цьому томі поданні-скарзі на Стасюка Синоду владик УГКЦ
єпископ Іван Прашко, зазначаючи зокрема, що вона з бажання Римської Курії
виглядає як «приспішена самоліквідація через асиміляцію».
Своїми діями щодо отця Івана Шевціва єпарх спричинив зневагу до себе в
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широких колах національно-демократичної інтелігенції. Він не врахував те, що
Іван Шевців – це не просто парох Сіднейської парафії і не лише церковна особа,
а особа вже всеукраїнського духовного простору. Його останні книги «З Богом і
Україною в серці», «Парафія св. Андрія», «Християнська Україна», «УкраїнаРим-Лондон-Брадфорт-Сідней» та інші знають і вивчають студенти і науковці
всієї України, зокрема релігієзнавці та історики; ці книги є у фондах всіх
обласних і всеукраїнських бібліотек. Помітною є часточка активної національної
позиції о.Івана Шевціва в духовному відродженні України і, по його можливості,
навіть матеріальному сприянні цьому.
Стасюки приходять і відходять, а Іван Шевців на довгі роки житиме в
Україні, в її духовній історії, в збереженій українській діаспорі. То ж додам до
раніше написаного.
1 грудня цього, 2016 року виповнилося б 90 років від дня народження отця
Івана Шевціва. Нагадаю про цю дату і Церкві, і рідним, і сестрам-василіанкам
із Сіднею, і отцю Дмитру Сеніву, а в каплиці на Алеї Небесної Сотні в Києві
влаштуємо панахиду-спомин Великого Українця. Іван Шевців залишається для
нас живим. Не всі його сподівання зреалізовані. То ж, відвертаючи фашистську
навалу москалів, розбудовуючи Українську Україну, боронячи його УГК Церкву
від союзницької потуги Франциска і Кирила її знівелювати, ми тим самим
зреалізовуємо Заповіти і Мрії отця Шевціва. Його серед нас немає, але це нібито
немає: він живе в наших мисленнях і діяннях.
4.2 МИСЛИТЕЛЬ-БОГОСЛОВ ІВАН МУЗИЧКА
ЖИВ З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ
«Мислитель неабиякого формату, біблійного способу думання» - так
охарактеризував отця-професора Івана Музичку екс-глава УГКЦ Любомир
Гузар. «Отець Іван – це син української землі, якого не змінив довголітній побут
поза її межами, - пише кардинал. – Життя поза межами рідного краю не дуже-то
сприяє до великого духовного розвитку. Але тут перед нами милий виняток.
Набував богословського знання, працював, душпастирював, навчав у різних
західно-європейських країнах, в чужих середовищах високої інтелектуальної та
духовної напруги, спілкувався з представниками різних культур, але назавжди
залишався українцем. В ньому здійснюються Шевченкові слова: «І чужому
научайтесь, свого не цурайтесь».
Оцінюючи свій життєвий шлях, отець Іван відзначає, що лише на 30
відсотків він є науковець, бо «радше був при практичній праці, а на науку не
залишалося часу. А міг би писати багато! Яке б то там воно було, не знаю, але не
було кому мене відповідно використати». Багато сил і натхнення о. Іван віддав
співпраці з Блаженнішим Патріархом Йосифом. Свої наукові розвідки,
розмірковування-оцінки подій минулого і сьогодення науковець-богослов
подавав частіше всього в часописах «Богословія» і «Патріярхат». В останні
десятиліття з’явилися його праці у різних наукових виданнях України.
Тематична палітра їх надто широка, але привертають увагу читача
насамперед твори, зорієнтовані на висвітлення історії духовного життя в Україні,
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обстоювання ідеї християнської єдності українського народу, необхідності
оновлення церковного життя в дусі Другого Ватиканського собору. Отця Івана
турбують питання родинного виховання і мішаних подруж, мирянського руху і
душпастирства, екології і демократії. З біллю в серці, а воно в нього складно
опероване (і зрештою спричинили смерть), він сприймав нинішні біди суспільнополітичного життя, міжконфесійних і міжцерковних відносин в Україні й
прагнув якось цьому зарадити. Основна ідея, яка пронизує всі праці науковцябогослова – з’ясування ролі і місця християнства в житті особи і народу.
Пуків – село на Прикарпатській Рогатинщині, де 15 листопада 1921 року
народився Іван Музичка, завжди було національно свідомим і глибоко
релігійним. Тут кожний усвідомлював необхідність у складних перипетіях
історії, як зазначає сам отець, «йти серед полум’я війни здобувати Україну»,
боротися за свою національну гідність, «справжнє національне обличчя».
Найкращим заняттям в ньомку у вільний час було навіть колективне читання
українських книг і часописів. Релігійне життя в Пукові також «стояло високо,
проблем не було, церковна дисципліна була строга».
Із Рогатинської гімназії Іван Музичка став кандидатом номер один до
Української Дивізії «Галичина«. Добровільці до неї «були не якісь головорізи чи
паливоди, як часто про них пише ворожа українству пропаганда. Були це молоді
люди, які за тодішніх обставин не думали про якусь «нову Європу», яку хотів
створити Гітлер, чи новий лад у світі за теоріями нацизму,- зазначає отець Іван.
– Вони мріяли насамперед про свою вільну Україну, яку треба у воєнній суматосі
здобути чи бути готовими її здобувати… Сидіти зі складеними руками і чекати
на те, «що з того вийде», не гідне було б багатомільйонного народу… У складних
ситуаціях з’являються різні шукання доріг до своєї волі. Вийшло так, що один
наш ворог програв, а інший скористав програшем. Нам доводиться й далі чекати
своєї волі» (Музичка Іван. З Ріміні до Риму. Спогад. –Лондон, 1986. – С. 3-4).
Зауважимо, що музику маршу «До бою» цієї Дивізії написав саме І.Музичка.
Разом з ним до Дивізії пішло ще два його рідні брати.
Попавши до англійського полону, Іван Музичка в червні 1945 року був
переведений до табору Белярії біля міста Ріміні в Італії. Саме тут у нього
з'явилася реальна можливість зреалізувати свою життєву мету – стати
священиком. 26 колишніх вояків Української Дивізії, серед них й Іван Музичка,
з 21 листопада 1945 року стали студентами Папської Колегії ім. Святого
Йосафата.
Хоч навчальний процес в Колегії і не був організований вдало, відзначають
самі її студенти, відсутнім було літургійне виховання і кожний практично був
відданий сам собі, проте, як засвідчує життєвий успіх о. Івана Музички (та й отця
Івана Шевціва, про якого ми в цій книзі також пишемо), ті, хто, вмів щадити і
використовувати час, любив самостійно працювати, вміло скористалися цим
режимом, бо ж «можна було додатково прочитати, пізнати». «Як над собою
працюєш, таким і будеш», – зауважує о. Іван.
За вісім років навчання в Колегії І.Музичка зміг прослухати (і то
проведених за вимогою студентів) по дві лекції з проповідництва і старослов'янської мови, одну – з літургіки і три –з історії. Проте, як опісля писав
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професор, визнаючи гірку правду: «Лекції відбувалися в такому стилі і з таким
змістом, що наш ентузіазм їх вимагати відпав» (Там само. – С. 23). Цю традицію
зламав Другий Ватиканський собор, встановивши нові вишколи для настоятелів.
В тодішньому стані Української семінарії ім. Йосафата завинила скоріше
Конгрегація Східних Церков, яка цікавилася роботою її тільки під кутом
адміністративним і фінансовим, а не навчальним й виховним. Відтак семінарія
залишалася схоластичною, віддаленою від життя і потреб Церкви установою.
Хоч випускник римського університету й одержував почесний титул «доктор»,
але він не набував тут, в семінарії, «зацікавлення, бажання і запалу працювати з
пером, писати популярні статті до газет, не вмів навіть охрестити дитину» (Там
само. – С. 24).
Отець Іван слушно відзначає: «Чи засада самовиховання в такій важливій
справі, як духовне формування священика, є доброю, – можна дуже сумніватися.
Вона є легка для виховника-настоятеля, але не дасть потрібний вислід у
виховуваного... Духовне виховання охоплює цілу людину, а не тільки її душу і її
спасіння» (Там само. – С. 22).
Протягом двох років Іван Музичка вивчав філософію в університеті
«Урбаніяна», вважаючи її важливою для священичої праці, хоч в семінарії на неї
дивилися як потрібну тільки для богослов'я, а її вивчення – «змарнуванням часу».
Засуджуючи негативне ставлення до філософії – «занедбаної у нас науки»,
професор опісля з болем зауважує: «Люблінський католицький університет в
Польщі після війни настільки підніс філософські студії, що сьогодні вперше в
католицькім світі заговорили про люблінський томізм! За такий короткий час
Польща піднесла свої філософські студії, які так потрібні сьогодні Церкві.
Теперішній папа, на відміну від попередніх, які здебільшого були правниками, є
філософом. Вислід польських наукових планів! У нас філософське поле стоїть
пусткою. Тоді в Атеною, в якому ми вчилися, філософія не стояла високо, але
мав він сьогодні вже відомого італійського філософа Корнелія Фабра, який
славився своїм методологічним підходом, вмінням захопити філософією своїх
учнів і глибиною філософської думки... З його окремого тоді академічного курсу
томістичної філосоії скористалося з нас тільки двоє. Наша Церква може бути на
нашому філософському полі сівачем і піонером» (Там само. – С.25).
Як і філософію, богослов'я Іван Музичка вивчав в університеті
«Пропаганда Фіде», хоч в семінарії не заохочували до ґрунтовного його
вивчення. Враховуючи багатства ватиканських архівів, більшість семінаристів
все ж орієнтувалася на історію. Заслугою безумовною Римської семінарії після
Першої світової війни було те, що вони назбирали багато документів для
написання історії Церкви в Україні.
Із певним занепокоєнням Іван Музичка відзначав ще й такий факт: «Були
здібні студенти перед нами і деяких ми застали. Могли з них вийти вчені для
нашого богослов'я і Церкви. Але їх в тому напрямі не формували, або потім
змарнували і в Римі не залишився ніхто для студій. В Римі не було жодного
укранця-професора в університетах! А куди менші народи мали їх» (Там само. –
С.25).
З приходом до керівництва Церквою в Римі Блаженнішого Йосифа
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з'явилася спроба реформування роботи Колегії, проте справа закінчилася тихою
«самореформою», бо ж Конгрегація Східних Церков вважала, що оскільки заклад
є папським і «він похвально виконував своє завдання протягом усіх довгих років,
то владики не мають права вмішуватися в її діяльність» (Лист Конгрегації від 21
листопада 1966 року).
Проте якщо до приходу в семінарію дивізійників життя тут не нагадувало
життя Христової родини, живої спільноти любові, то саме вони внесли своєю
вояцькою дружбою в її стіни на певний час дух взаємної приязні і життя в любові.
«Наш приїзд, – згадує о. Іван, – вніс багато позитивного, що мало вплив на
дальший характер діяльності Колегії і поставив цю подію на окреме місце в її
історії. Ми, дивізійники, прийшли до Колеії не як вже десь в якійсь семінарії
випущені вибранці, щоб в Римі стати скоро докторами і продовжувати свою
кар'єру по канцеляріях чи в наукових сферах різних інституцій з чистенькими все
новими і делікатними рясами, що так часто бачимо в Римі. Воєнні роки і війни
не одного з нас впровадили в тяжку і нелегку працю. При війську треба завжди
бути готовим, як не на щось «заубер махен», то таки завжди, щоб потиснути
плечем і натужити руки й ноги. Нічого там без тягару і ваги немає – все якесь
залізо. В семінарії св. Йосафата в будинку і на подвір'ї завжди була якась робота.
Серед наших попередників мало було охочих до якоїсь праці... Ми ніякої роботи
не лякалися» (Там само. – С.31). Саме працею дивізійників було відремонтовано
і зроблено придатною для використання куплену ще в 1928 році митрополитом
Андреєм і пограбовану в роки війни в Кастельгандольфо віллу. Власне вони тоді
дали будівлі назву «Вілла Андрея».
Дивізійники внесли ще одну новину в життя семінарії: «Ніхто в рясі під
час вакацій не ходив, хіба хтось з «докторів» чи «тубильців». Ми ходили в тому,
що мали. Всі кругом знали, що ми –«духовний народ». Наші сусіди з Колегії
пропаганди нам завидували, бо вони під час виконання вакацій ходили в своїх
чорних рясах з червоними поясами. Зрештою, в дусі вони признавали, що всіх
тих робіт вони в своїх чистеньких рясах не могли б виконувати» (Там само – С.
32). Італійські священики і студенти цю рясу респектували як щось невід'ємне
від тіла і такий, зрештою, був припис канонічного права. Ми з дива не могли
вийти, коли бачили, що й у футбол грали в рясах. Хто сьогодні годен в це
повірити?! Може і спали в рясах...Так робили й наші попередники. Ми зламали
традицію... Але на завершення додам, що ця латинська крайність - пересада з
рясами в Італії перейшла сьогодні в іншу. Сьогодні вже не пізнаєте тут, хто
священик, не цураються навіть джінсів-галанців! Латинники все стрибають по
крайнощах!» (Там само. – С.ЗЗ).
Зрештою заслуга дивізійників в тому, що вони добилися зміни офіційної
назви Колегії - «Колегія рутено» на «Колегія Україно». За це активно «воював»
і постраждав тоді колега І.Музички по навчанню Іван Шевців.
За всі ці нововведення семінаристів-дивізійників, звісно, недолюблювали
в Колегії, вважали їх неортодоксальними. Але вони були добрими студентами. І
коли о. Іван у своїх споминах подеколи ставить питання: «Чи не випередили ми
цим і нашими новими вимогами до настоятелів деякі постанови Другого
Ватиканського Собору?», то йому можна відповісти: Собор не випередили, але
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жили в дусі часу, в дусі Христової Церкви любові, а не удільності, окремішності.
Тому й залишили помітну і прикладну сторінку в житті Колегії.
В 1951 році Іваном Музичкою була захищена докторська дисертація з
богослов'я на тему: «Вода у Східній Літургії». Ще до закінчення Колегії в травні
1951 року він був рукоположений на ієрея владикою Іваном Бучком. Цей же
єпископ забрав його до душпастирства в Європі в листопаді 1953 року. Більше
двадцяти років (до листопада 1975) о.Іван служив в парафії м. Волвергамптон в
Англії. Тим, що Церква стала духовним вогнищем їх релігійного життя,
волвергамптонська громада завдячує насамперед своєму парохові, який до того
ж відзначався ще й своєю громадською активністю. Він був катехитом у місцевій
Школі українознавства, членом редакційної колегії (два роки – редактором)
церковно-релігійного журналу «Наша Церква», членом Церковного Суду. В ці
роки Іван Музичка стає дійсним членом Наукового Товариства ім. Т.Шевченка.
Разом з о. Любомиром Гузаром з 1970 року о. Іван працює в службі
Патріарха Йосифа Сліпого. Він був покликаний останнім і до створеного ним в
Римі Українського Католицького університету. Тут він викладав катехитику,
пасторальне богослов'я і церковний спів. З 1976 по 1985 роки він – проректор
університету. Перейшовши звідси на посаду ректора Колегії св. Софії, о. Іван
Музичка очолював її аж до 1994 року. З часу свого другого прибуття до Риму
отець став парохом української парафії св. Сергія і Вакха. Відомо, що
митрополит Йосиф мав намір висвятити в єпископи, окрім Гузаоа і Хоми, ще й
отця Музичку, але він чомусь відмовився від цієї пропозиції.
Особливо вболівав о. Іван за виховання молоді. Йому ніколи не бракувало
часу поїхати у виховні молодіжні табори СУМ і Пласту. Він активно залучав
молодь до ним же організованих самодіяльних мистецьких гуртків, зокрема хору
і оркестру. В розмовах з батьками о.Іван наголошував на тому, що виховання –
то систематична праця над рядом рис душі й характеру, відповідальна праця
перед Богом, рідним народом та його історією. Під час відзначення
п'ятидесятилітнього ювілею о. Івана Музички говорилося, що він «у своїх
проповідях глибокорелігійного і патріотичного змісту, коли постає потреба, не
вагається вдарити на всі струни української душі..., звертає обличчя молоді до
батьківщини – України, до Шевченківської України. В релігійних проповідях о.
Іван розвиває тему виховання відповідальності перед Богом, виховання любові
до Бога й великих людських ідеалів!».
Саме в останні тридцять років життя розкрився талант Івана Музички як
богослова. До того він присвячував себе переважно душпастирюванню, яке в
Церкві вбачалося більш важливою справою, ніж наука. Певно тому, ж вдало
зауважує Іван Музичка, «немає в нас такої речі, як українське богослов'я чи
філософія, не говорячи вже про інші ділянки науки, на яких священство повинне
бути на першому місці. Не дивно тому, чому миряни у нас мали постійно відкриті
дороги до секуляризації і для них християнська духовність, християнські науки
були невідомими речами й вони шукали всяких інших течій Заходу для своєї
поживи. Цей духовний гріх у нас довго б'є по нашій духовності і наших
вартостях» (Там само. – С.46).
Отець-доктор активно, як співредактор з 1970 року, працює в журналі
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«Богословія». Тут ним видруковано десятки наукових статей. Першою з них була
«Катехиза в наші часи». Він є також активним дописувачем часопису
«Патріярхат», який друкує не лише його науково-популярні статті,
розмірковування щодо подій суспільного і церковного життя України, а й окремі
тематичні проповіді.
З 1991 року о. Іван Музичка щорічно по декілька разів на рік приїздить в
незалежну Україну. Тут він працює викладачем Українського Катехитичного
центру при Львівській єпархії Греко-Католицької Церкви, виступає з лекційними
спецкурсами в різних духовних навчальних закладах і на катехитичних курсах в
Києві, Івано-Франківську, Тернополі, Дрогобичі, Жовкві, Зборові. Його лекції
слухали й студенти державних навчальних установ, зокрема Національного
педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Львівської Академії Мистецтв,
Києво-Могилянської Академії. Шкода, що всі ці лекційні курси професорабогослова не опрацьовані і не видрукувані.
Мета кожних відвідин отцем Іваном України, як це сам він зауважує,
«праця для добра душ і нашої богословської науки». Він є активним учасником
циклу наукових конференцій «Церква і соціальні проблеми», які проводить
Львівська лісотехнічна академія, наукових конференцій з сакрального мистецтва
Львівської академії мистецтв, читань, присвячених 400-літньому ювілею унії, які
проводила Богословська Академія.
Знаменно, що, коли о. Іван буває в Україні, він не минає рідного йому села
Пукова і дорого для нього Рогатина, де «завжди залишає їм якесь своє слово».
Іван Музичка постійно співпрацює з релігієзнавцями України. «Здавалося мені,
що, ставши пенсіонером, буду мати множество часу, – пише автору цього тексту
професор І. Музичка, – а вийшло навпаки: ані праці не зменшилося, ані часу не
прибільшилося!.. Дякувати Богу, голова ще працює і то мало не постахановському!» (Лист від 23 січня 1995 р.). Проте в кожному листі о. Іван
жаліється на стан свого здоров'я, бо ж з роками «сили вичерпуються, так би
мовити починають бастувати, а ніякої профспілки немає, щоб допомогла в
цьому» (Там само).
В Україну о. Івана постійно тягне почуття туги за нею, прагнення хоч якось
допомогти їй в нелегкому здобуванні незалежності, національному й духовному
відродженні. «Для мене ні Лондон – Англія, ні тим більше Рим – Італія не були
ніколи Батьківщинами, – пише він. – Належав я до тих емігрантів, що був повним
чужинцем скрізь, де б не бував. Ніде мене чужина не причепилась ні на крихітку
і ніякого сліду не лишала... Я завжди мріяв, чи повернуся колись в Україну. Але
якийсь тихий-тихий голос мені неначе шептав, що повернуся. Проте я тому
голосові чомусь не вірив, бо як же тоді це було можливим. Але у людей
неможливо, а у Бога все можливо! І ось коли таке сталося, я, як «чужинець»,
мушу їхати до своєї незалежної Держави, про яку мріяв з дитинства» (Там само).
Не стану тут переповідати своїми словами думки-тривоги о.Івана Музички
про нинішній стан в суспільному і релігійному житті України, а надам йому
слово, скориставшись тими листами-роздумами, які з великим зажуренням він
регулярно мені надсилає. Про суспільно-політичні процеси в незалежній Україні
о. Іван розмірковує так:
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«Бужусь вночі і чомусь думка зразу ж повертається в цю сторону... Все те,
зрештою, доводить до якоїсь духовної втоми і зневіри, а то й якоїсь небезпечної
апатії. Навіть немає з ким тими думками поділитися. Колись творили відповідні
гуртки, щоб розв'язувати важкі проблеми життя народу. Сьогодні якийсь
індивідуалізм все те перекреслив і ніяка, часом і добра думка не знаходить
можливості свого розвитку і створених директив. Загубимося в хуторянстві і
всяких примітивах. Життя залишить нас при своїй широкій дорозі з
простягнутими руками, як це вже почалося... Але якщо та милостиня у формі
доларів, то то ще півбіди, а ось коли будемо будь-якої милостині просити, тоді
скінчимо пройдисвітами і волоцюгами на шляхах історії й ніхто з нами не буде
рахуватися. Як вийти з цього, що придумати, що зробити, щоб ті наші води життя
не розлилися широко, не згубили зв'язок з нашими джерелами і не створили ген
кругом себе велике болото... Занадто ми народ хуторянський. Польські пани були
також хуторянами на своїх хуторах, але жили разом все таки, бавилися разом...
Коли ми, старші, не можемо, то полишім вказівки нашим молодим, які певно що
будуть розумнішими від нас і виведуть Україну з руїни» (Лист від 28 квітня 1999
р.).
«Чому так сталося у нас в Україні? Я не раз, слухаючи радіо чи читаючи
про те, лютую і не знаю на кого. Хто в тому винуватий? А ми ж колись Європу
годували. Саме так і каже один герой-селянин в оповіданні В.Стефаника, коли
зібрав після жнив хліб у своїй клуні й засіках: «А тепер нагодую всю Європу!»
Ось такий наш гарний селянин: не думав про те, чи сам буде пити і веселитися,
а думав, що нагодує всю Європу!!! Ось наша душа! Коли ж скінчиться це наше
економічне нещастя? Тут до Італії приїздять тисячі наших жінок і за півдарма
працюють як служниці-наймички. Між ними є вчительки, лікарки, вчені, жінки
священиків... Прикро дивитися - модерні, новітні бурлаки» (Лист від 31 січня
1999 р.).
«Ці наші хвороби в нашім національному дусі й організмі... Думаю, що є
дві важкі і шаленно небезпечні обставини тих наших недуг: перша, коли хворий
не бачить, що він тяжко хворий, думає, що він зовсім здоровий і не потребує
ніякого лікування; друга ж, то у випадку дітей, коли залюблені у свою дитину
батьки ніяк не вважають, що їхня дорога дитина є хвора і взагалі може бути
хворою... То є обставини недуг. Наша батьківщина є хворою, її здоров'я
ушкодили дуже важкі історичні окупації і окупанти (які, як європейці в Півн.
Америці винищили тубільців-індіан горілкою і всякими своїми способами). Ми
стали, за словами І.Франка, наймитами (поема «Наймит») фізично і психічно.
Інакше не можна пояснити наш стан, нашу поведінку і ті грізні події, вчинки,
якими заповнені болюче наші будні. Західні держави, які програли війну і були
майже дощенту зруйновані, сьогодні відбудовані, живуть розкішно. Наші люди
просяться до них на працю справжніх наймитів... Ми стали притчею серед
народів. До кого звернутися, якщо не за порятунком, то хоч би за надією? Єдино
в людських, очевидно, умовах - до Києва!» (Лист від 21 липня 1998 р.).
«До нас тут з Києва приїжджають жінки, з України, чоловіки – рідше.
Шукають праці. Справжні бурлаки! Та й в Італії немає праці, а вони раді, якщо
щось знайдуть... Мені здається, що тут біда в прикметах народу. Попаде в якусь
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апатію від всіх своїх труднощів, байдужіє до всього світу, не дбає ні про що,
навіть якби з голоду мав гинути. На Заході таких прикмет не зустрінеш. Буде
шукати розв'язки, буде битися, грабувати, страйкувати, але буде щось робити, а
не жити в якійсь млісній апатії, яка нічого не дає, в знаходжені місця для
горілки...Скільки часу треба, щоб виховати іншого типа? Як його виховати? Уряд
мусить знайти працю для тих людей, мусить бути хоч якась мінімальна спочатку
платня для тих людей, щоб рушити господарку, а головне - індустрію. Готові
галушки падати з неба не будуть. Після війни можна було бачити німців, які були
повністю упокорені, не стогнали, не співали тужливих пісень, не нарікали, не
робили революцію, а взялися до важкої праці. Відтак скоро стали на ноги і
сьогодні добробут в них більший, як у тих, хто війну виграв. Ось що означає
спільна дисципліна, добрий і мудрий провід, розумна та пильна праця! Мене вже
томить те думання про наш рятунок... Добрий був наш нарід, працьовитий, а
чомусь долі не має!» (Лист від 7 листопада 1998 р.).
«Ставлю собі постійно питання: що робиться в Україні, якщо така нечувана
біда, коли жінки кидають свої родини і їдуть, щоб бути наймичками в італійців?
Я не перебільшую, але їх використовують повністю, живуть як правдиві
бурлаки... Є такі, що живуть добре, але то - рідкість. Коли ж та економіка в
Україні виправиться? Те саме було після Жовтневої революції і після закінчення
війни в 1920 році. Ленін таки, хоч яким не був він принциповим, залишив
комуністичні гасла й пішов на дорогу НЕПу, відкрив дорогу для капіталізму, бо
бачив, що комунізмом чи соціалізмом державу і економіку не створити. Йдеться
про те, що щось робив, щоб поліпшити життя селян, робітників, а не ось так:
давайте раду самі собі, хоч би і йдіть в найми...» (Лист від 28 квітня 1999 р).
«Шофер заробляє більше, як професор. За тим стоїть справжня трагедія і
ніхто не б'є на алярм. Найбільше терпить на цій кризі наша наука, наше
мистецтво. Наука у світі сьогодні йде швидкими кроками, а наша стоятиме
десятиліттями пасивною, а відтак будемо через якийсь час знову позаду всіх.
Темпи наукового розвитку сьогодні є дуже швидкі, а тому будь-яка затримка
пропорційно ставить того, хто зупинився, на далекій відстані від розвитку і
здобутків. На Заході після війни це сталося. В Англії молоді науковці не могли
нічого досліджувати, шукати, бо не було на те коштів. Вони масово їхали в
Америку, де ці засоби були...Уряд тому запобіг. З мистецтвом не спішився і
наслідки бачились також: молоді письменники не мали фінансів друкуватися,
художники не могли організувати виставки, театр також занепадав, бо живе
тільки з державних дотацій, з музикою – те ж саме. У нас все те стоїть, застигло.
Відтак ми опинилися на сірому кінці світової культури і будемо знову позичати
всяку всячину. Але ж ми маємо здібних науковців, інженерів, митців! В Італію
постійно приїжджають музики, співаки, диригенти, піаністи, скрипалі різних
народів. Не легко дістатися на таку сцену. Найчастіше ними є жиди. Невже в
мистецтві вони такі сильні? Ідуть інші національності. Українця жодного ніколи
не було. Чому ж це так?» (Лист від 28 квітня 1999 р.).
Про нинішнє церковно-релігійне життя в Україні о. Іван розмірковує так:
«Коли б ми всі тепер – наші православні Церкви (українські і греко-католицька)
подумали і зробили подібну Унію, лишаючи Московську і Царгородську в їхній
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гордій ситуації збоку, ми б зробили велику історичну справу! Ми б стали маяком
на церковному і політичному полі Європи, а не м'ячем, який копають всі, щоб
загнати його в свої ворота. І тоді Російська Православна Церква в Україні була б
екзархатом для росіян в Україні. Ми б мали одного свого Патріарха в дружбі і
братолюбії з римським патріархом. Наша Церква за пару років виховала б добре
і вишколене священство, народ підтримав би її і прийняв би її виховання. Ми б
перед світом були тими, хто показав би що з Христом можна перевиховати народ
і збудувати міцну державу. Доказом нашої недолугості є те, що ми за п'ять років
самостійності навіть не зустрілися з собою і не почали говорити... Мені здається,
що Православна Церква (обидві) можуть дати кращу ініціативу і динамічність
для нашого екуменізму, ніж ми - католики. Ми занадто живемо всякими
вимріяними амбіціями, передсудами, страхами і постійно з беззмістовним
очікуванням чогось, а чого, того й самі не знаємо. Я дуже дивуюся, що
митрополит Сабодан (шаную його за вченість і особистість) дивиться вузько на
нашу релігійну ситуацію, власне лише крізь московські окуляри» (Лист від 27
липня 1996 р.).
«Я сам є великий навіть прихильник патріарха Філарета, а тому мене
тривожить нова «віра» в те, що Москва може щось зробити в тій Складній
міжконфесійній нашій ситуації... Я думаю, що то ніяк не поставить наших справ
на добре місце. До того ж важливим є те, як до тієї справи ставиться Рим? Чи не
екуменісти римські створили таку нову думку? По-моєму, то є дуже серйозна
ситуація і треба б неї поглянути глибоко зі всіма нашими відповідальними
людьми за долю наших Церков і церковної єдності» (Лист від 14 травня 1996 р.).
«Може я погано знаю політичну ситуацію в Україні, але здається, що все
те там в якомусь хаосі і нерозберисі – і на полі політичному, і на церковному. Що
з того вийде? Читаю тут, що Московський патріархат є противником приїзду
папи в Україну і буде робити якийсь «молитовний похід» проти цього. Це вже
забагато! Диктувати нам, кого запрошувати в гості, а кого – ні... Прикро і не
хочеться вірити, щоб наш католицький Львів був таким короткозорим, що нібито
Москва є десь аж на іншій планеті... Мав я у Львові розмову про ті «залицяння»
до Московського патріархату і мало не вийшла сварка. Держаться «канонічної
лінії», хоч на запрошення взяти участь в благословеннях на екзарха Київського і
Вишгородського прибув із запрошених лише патріарх Філарет... Мені здасться,
що лихо в тому, що ми не вміємо думати здоровим глуздом, а сприймаємо все
емоціями, ірраціонально, в більшості – люто, а все те для думки не годиться.
Дуже довго ми жили в неволі, яка змушувала думати ірраціонально. І сьогодні
ця ментальна руїна, залишилася навіть в парламенті. Часом хочемо, щоб 2+2
було 5! І при тому декламуємо з Шевченка: «В своїй хаті своя правда...» Ані своєї
хати не хочемо, ані своєї правди... Страх мене розбирає: все маємо, можемо мати
і все те можемо втратити, пропасти в історії як ледачий народ. Нагадувати слід
слова-оцінки (гіркі!!!) нашого народу Франком і Довженком. Не можна з ними
не погодитися...» (Лист від 25 червня 1999 р.).
«А зрештою всі ці наші церковні справи. То немов би якесь заколдоване
коло, в якому ходиш і знову на те ж саме місце повертаєшся. Ось готується собор
нашої УГКЦеркви, її черговий синод... Скільки їх вже було, а де їхні діяння,
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постанови, слова, рішення, вказівки? Чи зустрінемося колись разом із
православними Церквами? Чи разом помолимося, поговоримо і візьмемося
разом до виховної праці народу? І тут ніхто не ставить нам перешкод: засукуй
рукава і працюй, але разом, спільно, для добра і спасіння Народу. Але чомусь
навіть ще й не почали! А треба ж починати! Треба тільки зробити перший крок!
Потім – другий, третій, а далі вже зовсім легко буде! З Києва треба Вам гукнути:
ану сядьмо і розпочнім розмову! Чого й кого боятися? А раді були б всі! А
Христос - найбільше! Ми ж не хочемо навіть починати. І я кажу: Київ винен. Він
– глава, матір руських городів... Києве, ти спиш, чомусь ніякого діла не
починаєш, а ми ж на нього все чекаємо. Починай! Дій!» (Лист від 21 липня 1998
р.).
«Досі ми з нашими православними не говоримо, хоч вони добрі люди і не
злі духовні особи, залицяємося непотрібно до Російського патріархату і не маємо
самостійної думки про наше відношення до нього. А через те не можемо
зустрітися з Папою, бо він мусить приїхати на підготовлений грунт, а не
замінований всякими ворожнечами. На екуменістичному полі у нас нічого не
зроблено. Чому не зустрічаємося? Чому не маємо власного плану тих відносин?
Ви, миряни, повинні почати наш екуменізм. «Згори», від духовних осіб він –
екуменізм - не піде» (Лист від 28 квітня 1999 р.).
«Що стосується наших журб, то їх не меншає. Говорю і журюся нашою
Греко-католицькою Церквою. Ми – в поганій кризі, яка гальмує все. З того
вийшло таке, що кожний «щось» робить, в чомусь порпається і при тому дуже
радий, що йому все те йде добре. А те «щось» – то дрібні буденні справи, сіра
буденщина, а великі вартості Людини, Народу, Церкви, Держави нібито в нас не
існують. Але ж ці вартості пов'язані з надто важливими проблемами. Папа
постійно про них говорить, а то є речі, які пов'язані з моральними імперативами
життя тих великих дійсностей, які опинилися у важкій убогості, покалічені
недавнім більшовизмом, згублені в мисленні Народу, потоптані діалектичним
матеріалізмом, знехтувані великою кількістю нігілістів, грошолюбів, самолюбів
чи інших циніків. Може боїмося так високо сягати і лишаємо ці питання нашим
нащадкам, може їм краще буде видно свою духовну вбогість, яку ми їм у спадок
залишимо... Ці слова болю відносяться до всіх наших Церков. Всі ми нічого не
робимо для нашого відродження... В неволі бодай між собою не сварилися, жили
спільним страхом за своє існування. А тепер?» (Лист від 30 грудня 1997 р.).
«Треба викувати якийсь напрям, який би взяла наша Греко-Католицька
Церква вже тепер і не йшла на неудачу. Чи будемо йти за канонічною Церквою,
а чи ж будемо шукати канонічності в Стамбулі? Чи будемо підтримувати рідне
Православ'я, яке очолює патріарх Філарет..? Російська Православна Церква
нехай залишається екзархатом для росіян і нехай не називає себе «українською»,
щоб не творити, як це називає о. Блажейовський, нового «котьолка» (Лист від 14
травня 1996 р.).
«Ось перед нами великий Ювілей 2000-ліття приходу Христа на землю.
Наше християнство в своїй суті – то Він! Ввесь християнський світ готується до
тієї великої дати. Підготовка, запропонована католицькою Церквою чи папою
Іваном Павлом ІІ, вже почалася. Три роки: перший рік (1997) – рік Бога-Сина,
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другий рік (1998) – рік Святого Духа, третій рік (1999) – рік Бога-Отця. Що ми
зробили? Здається, що нічого. А особа Христа така цікава й стала притягаючою.
Вона має за собою дві тисячі років впливу, якого не мав досі ніхто. Йдеться про
конкретну історичну особу з наукою, яку ніхто досі не перевершив, і це є, власне,
наука про Людину. Чим ми зустрінемо цей великий Ювілей? Не кажу вже про
поєднання Церков. Скільки мислителів всяких хотіли для тієї Людини щось
зробити... А тут таки більше щось, ніж Людина. І з цим погодяться всі. Думаю,
що Московський патріархат використає цей Ювілей для своїх великих цілей.
Гадаю, що для нього настала тепер година, в якій він справді може стати «третім
Римом«, принаймні для всіх православних...А ми будемо збоку дивитися і
кліпати очима, дивитися і чекати. Найкраща діяльність – то чекання. Може й
можна щось вичекати, але я не вірю, що така тактика добра і щось дає. Ще не
пізно і може б вдалося щось зробити. Кращої особи для так званого екуменізму
немає, як сам Христос!!! Думайте, може щось спільне придумаємо» (Лист від 30
грудня 1997 р.).
Отця Музичку, що засвідчують його листи, турбує все: Які відносини тепер
склалися з новим єпископом УГКЦ в Києві? Чи вдасться збудувати йому тут
патріарший собор? Чи здобуте митрополит Сабодан Патріархат для Києва? Чи
полагодять якось три ієрархи - Володимир, Філарет і Димитрій - між собою? Чи
приїде папа до Києва? Чому ми такі, що немає між нами миру і тишини?
Отець Іван Музичка постійно живе Україною і практично, якщо оцінювати
віддачу його великого життєвого досвіду, живе в Україні. «І дивне диво, зауважує він, - добрі миряни прийняли мене з відкритими руками і те, що я досі
зробив, крадучи час в Римі, зробив, власне, за допомогою мирян» (Лист від 23
січня 1996 р.). Саме вони виявляють «щиру і справді українську приязнь і
готовність допомогти мені зробити ще щось для нашої України».
Відтак незрозумілим для мене і моїх колег є те, чому так настирливо
Церква тримає людину такого богословського таланту і катехитичної вдачі на
далекій відстані від України і на швидкоплинній парафії в Римі. «Голова ще
працює», – пише отець. До того ж, на нього працює і та зібрана роками багата
бібліотека, без якої він «жити не може». Могла б і вона послугувати тут, в
Україні, не одному поколінню дослідників. Не треба, щоб життя цієї людини
проходило в такій суматосі, як ниш, коли він, розриваючись між Україною і
Римом, приїжджає до нас виключно з власної ініціативи і на запрошення добрих
людей, які хотіли б мати його допомогу. «Ще трохи і тоді може буду, як
Сковорода, мандрувати з сопілкою шляхами України й шукатиму когось, хто
хотів би мене слухати», – пише о. Музичка (Лист від 14 травня 1996 р.).
В листах Отця звучать слова: «Хотів би я зустрінутися з нашими
військовими»; «Кортить мені нарешті подивитися на Україну: я ж Києва не
бачив, Львова не оглянув як треба», «Хотів би оглянути Печерську Лавру (якщо
монахи мене, уніата, впустять), бути в Каневі і привітати нашого Кобзаря»,
«Приїду і підемо над Дніпром». І все це, як він пише, стане йому доступним, коли
він приїде в Україну як турист, а не як робітник, який після постійної місячної, а
то й двохмісячної напруженості повертається в Італію «втомленим, захеканим і,
немов після війни козак, порубаним».
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Але чи мислить о. Іван Музичка своє життя в іншому, «незахеканому»
режимі? Думаю, що ні. Бо ж такий він є – наш талановитий богослов, прекрасний
катехит, трудяга на ниві Христовій і на теренах свободи України.
Незрозумілим для українських релігієзнавців було те, чому так
настирливо УГКЦерква тримала людину такого богословського таланту і
катехитичної вдачі, як отець-богослов Іван Музичка на далекій відстані від
України і на парафії в Римі. «Голова ще працює», – пише отець. А між тим
приїжджає він з Риму в Україну виключно з власної ініціативи і на запрошення
добрих людей, які хотіли б мати його допомогу. «Ще трохи і тоді може буду, як
Сковорода, мандрувати із сопілкою шляхами України й шукатиму когось, хто
хотів би мене слухати», – пише отець Музичка.
Іван Музичка ніколи не прагнув якось упорядкувати і оприлюднити свої
праці, видрукувати чисельні тематичні цикли богословських лекцій, які він
прискіпливо готував і читав у різних навчальних аудиторіях. Все те зберігається
в його скромній кімнатці в Римі на Бочеа. Маємо боязнь того, що після смерті
богослова все те може бути спроваджене в макулатуру. Автор статті пропонував
отцю приїхати до Риму і допомогти йому упорядкувати свою рукописну
спадщину. Відповідаючи, о. Музичка казав, що йому соромно забирати час у
когось на копирсання в його писаннях, яке невідомо чи ще колись когось буде
цікавити.
Автор цього тексту упорядкував і видрукував основні праці Івана Музичка
книгою «Християнство в житті особи і народу» (К., 1999). Книга має чотири
тематичні розділи. В першому під заголовком «Християнське богослов’я:
природа, функціональність, оновлення» І.Музичка актуалізує питання оновлення
та історичності богослов’я, описує пошуки ним своїх методів, його різновиди –
спекулятивне і позитивне, співвідношення з плюральною думкою, екуменізмом
і показує багатоманітність його функціональності. Розкриваючи особливості
історії богослов’я в Україні, отець фіксує такий її процес – «високо розвинена
київська богословська школа, богословська полеміка на початках унії, а потім
занепад і знову ріст в ХІХ столітті, який перервала Перша світова війна. І знову
швидкий ріст у Львові, і знову руїна після Другої світової війни… Тому й не
дивно, що не змогли ми ніколи створити своєї розвиненої власної богословської
школи, не могли породити велику кількість творчих богословів на всіх ділянках
богословських наук. Все це боляче позначалося на житті Церкви і належному
поступові нашої духовності і культури». І далі І.Музичка слушно зазначає:
«Кожний народ має свою духовність, яка грунтується на його минулому. Коли
народ не спроможен створити власної богословської школи-науки, то він
змушений шукати вказівок, зразків і методів в інших народів. Тим самим він
порушує свою ідентичність»348. Великим позитивом в історії нашого богослов’я
і богословської думки є те, що вони не зникають і після кожного погрому,
зауважує і показує на конкретних прикладах отець-боголов, знову із подвійною
силою ростуть і розвиваються. У своїх працях І.Музичка розкриває заслуги
Львівської богословської школи 20-х років ХХ ст., описує діяльність
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Богословського Наукового Товариства, розглядає особливості богословія
священного
мистецтва
християнства,
богословія
іконописання
та
іконовшанування. Окремі розділи в творчому доробку отця-доктора присвячені
з’ясуванню співвідношення богословія і екології, особливостям еклезіології як
сфери богословія, місця кліру і мирян в діяльності церкви.
В другому і третьому розділах своїх вибраних праць «Соціальна наука
християнства» і «Проблеми християнського життя» отець-доктор зазначає, що
основою соціального вчення християнства є наука про особу, гідність людини і
її праці, значимість Богом дарованої їй свободи і демократичних умов її життя.
Надто оригінальними є педагогічні розмірковування І.Музички про родину і
основи християнського виховання.
Іван Музичка жив не тільки сьогоденням України, а й її історією. Низка
праць отця присвячена цьому, що засвідчує четвертий розділ книги
«Християнство в контексті історії України». Отець наголошує тут на тому, що у
нас майже незнаним залишається один із найстаріших (десь біля 1040 р.) творів
ранньої літературної спадщини Київської Русі «Поученіє» Луки Жидяти. І це не
тільки тому, що праця ця є цілковито релігійна, а й те, що його автор був на
єпископській кафедрі в Новгороді, вибудував там храм Софії, подібний
київському, був звинувачений і навіть ув’язнений за якихось «неподобні речі».
Музичко за факт великої ваги в історії Церкви Київської традиції вважає видрук
десь понад 300 років тому у Львові першого на українгських землях Ірмолая.
Особлива сторінка науково-богословських пошуків І.Музички – це культ
Богородиці Марії на українських теренах.
На завершення цієї статті повторю думки Любомира Гузара про Івана
Музичку: «Життя поза межами рідного краю не дуже-то сприяє до великого
духовного розвитку. Але тут перед нами милий виняток».
4.3 БОГОСЛОВСЬКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ СПАДОК
ОТЦЯ ІВАНА ОРТИНСЬКОГО
Іван Ортинський народився 20 січня 1922 р. у с. Погірці Рудківського
повіту. В 17 років, щойно отримавши Атестат зрілості за гімназію, він вирушив
зі Львова до Італії. Тут в 1939-1943 рр. юний Іван навчався у Салезіянській малій
семінарії у м. Івреа. В серпні 1942 р. в місті Турін він вступив до новіціату отців
Салезіян. Завдяки доброму знанню різних мов, в 1946 р. його було призначено
гідом у катакомбах Св. Каліста. В 1949-1963 рр. Ортинський займав посаду
координатора бюро екскурсій по катакомбах.
З 1944 по 1947 рік Іван Ортинський вивчав філософію в м. Фольїццо. Після
цього в 1964-1970 рр. навчався у Папському університеті Урбаніанум. Водночас
з 1963 по 1972 рік викладав при Папській Українській семінарії в Римі. 14 квітня
1968 р. висвячений на священика єпископом Іваном Бучком. В 1972 р. отець Іван
здобуває ступінь доктора богослов’я.
З 1973 р. отець Іван працює в Німеччині, розбудовуючи тут Українську
Греко-Католицьку Церкву. До 1980 року він душпастирював серед українських
переселенців в Інґольштадті, Мюнхені, Розенгаймі та в містечку Вестерндорф. В
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1980-1983 роках – духівник у монастирі Шледорф, а в 1984-2003 рр.
душпастирював в українській греко-католицькій громаді в Рауенберґ-Ротенберґ.
З 2003 р. належав до салезіянської спільноти в м. Енсдорф. Його діяльність в
Німеччині відзначалась старанним душпастирюванням в українських громадах,
а також виданням різноманітної і чисельної духовної літератури для українців
Німеччини, а особливо України.
Справою серця для отця-доктора Ортинського було надання посильної
допомоги християнам в Україні. Більше ста книжок, які отець Іван написав і
зрештою видрукував, є виявом його прагнень зміцнити греко-католицьких
християн у вірі, передати їм необхідні катехитичні знання та відомості з історії
християнства й Церкви в Україні, з питань християнського віровчення.
Із-за тяжкої серцевої недуги отець Іван на 81 році життя змушений був
залишити свою душпастирську працю та оселився в монастирі Енсдорф,
перетерпівши чисельні операції. Поки дозволяло здоров`я та сили, він відправляв
Службу Божу та всюди проповідував, де його тільки потребували. В останні роки
отця все більше покидали сили. Помер Іван Ортинський 20 травня 2012 р. на 90му році життя в німецькому містечку Енсдорфі.
Іван Ортинський залишив багатющу і різнотемну богословськорелігієзнавчу спадщину, яка потребує ще свого глибокого аналітичного
осмислення. Проголошуючи глибинним змістом посланництва України хрест і
водночас історіософськи описуючи поширення і розвиток християнства на
вітчизняних теренах, богослов віднаходить саме в Україні «місце порозуміння
між Сходом і Заходом».
Аналізуючи розбіжності в розумінні єдності в християнстві, Ортинський
заявляв, що «основи поєднання ще не зірвано повністю і всеціло», а сама
відсутність церковної єдності є великою трагедією України. То ж треба
віднаходити шлях до цієї єдності, спільними зусиллями долаючи
нерозсудливість католицизму в його ставленні до Східних Церков. Майбутнє
християнства Іван Ортинський вбачав у поєднання католиків з православними і
відводив у цьому поєднанні місійну роль саме Україні. При цьому він чітко
виокремлює ознаки правдивої Христової Церкви, до якої слід прагнути і
наголошує, що вимога одності виходила від самого Ісуса Христа на основі
визначення ним цих ознак.
Згідно Ортинського, для українців шлях на їх Голгофу є надто тернистим.
При цьому не тільки Москва була зловісною силою на ньому, а, значною мірою,
і поляки, бо ж постійно постають ворогом українських настанов.
Найбільш значущою історико-релігійною книгою отця-богослова є
«Хрещення, Хрест та харизма України» (Рим-Мюнхен-Фрайбург, 1988). В ній
автор від описань давньої історії української землі, початків християнства і
хрищення Русі в 988 р. переходить до розгляду ознак і процесів розвитку саме
Київського християнства, пише про його занепад після краху Української
держави. Поруч з цим Ортинський розглядає історію Української Церкви після
Берестейської унії, наголошує на значимості в ній останньої, зокрема у
«прагненні ступати слідами засновників християнства в українському народі і
відновити тісніше пов’язання з Римом». Але при цьому богослов-історик слушно
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зазначає, що «стикання через Унію з польським католицизмом витворює погляд
про національне значення Східної Церкви, спричиняючи до розбудження
приспаної національної свідомості населення. Серед населення зростає любов і
пошана до своєї Церкви разом із бажанням витягнути її із занепаду» (349).
Богослова хвилювали питання стану християнства в сучасному світі.
Цьому присвячено зокрема ряд його праць («Буття та майбуття християнської
віри». – Рим – Мюнхен – Фрайбург, б/р; «Авангард Християнського Благовістя».
– Рим – Фрайбург, 1990; «Сенс нашого життя». – Львів, 1997; «Три кольори.
Для роздуму сьогодні для тебе». – Львів, 1997; «Сучасна людина і питання
існування Бога». – Львів, 1999; «Шлях правди і життя». – Івано- Франківськ,
1999). Тут особливу увагу привертає його монографія «Христос і сьогодні для
мене» (Львів, 2000), в якій І.Ортинський насамперед наголошує, що «час, у якому
ми живемо, без сумніву є зовсім іншим від того, в якому жили всі минулі
покоління людей», і цей поворот «не є ще завершений і ще в повному
розгорненні виявляє шалену динаміку… Зміни, які трапилися в певній мірі
раптово, відбиваючись в стилі життя людей, знайшли відгук і в релігійному
відчуванні та спрямуванні. Засліплена, охміліла, запаморочена своїми
досягненнями і новими можливостями людина втрачає рівновагу». І далі отець
пише: «Покладаючи всі свої надії на поступ науки і техніки…, людина звужує
свої зацікавлення та прагнення у цьому житті, до цієї землі, шукає щастя,
сповнення всіх жадань очікує на землі. Небо їй стає непотрібним» (350). На основі
цього філософ-богослов робить висновок: «Це вже не послаблення того чи
іншого віросповідання, не тільки криза Церкви, не тільки зменшення впливу в
наших суспільствах релігії. Це вже справжня криза віри в Бога, в потойбіччя та
вартості, які донедавна були неодмінними. Отак постає місто людини, в якому
немає місця для Бога». Автор наголошує, що раніші війни проти Бога вже не
працюють. «Боротьба проти релігії та Бога йде іншими дорогами, більш
рафінованими та більш культурними та цивілізованими» (351).
Надто науково плідними є розмірковування Івана Ортинського в книзі
«Христос і сьогодні для мене» про природу і перспективи секуляризації.
Дослідник вважає, що «секуляризація постала і розгорнулася насамперед у
біблійному світі, тобто в іудаїзмі і зокрема в християнстві. Підставою її є сама
біблійна віра, а згодом – різні рухи, які з’явилися в лоні християнської релігії.
Біблія відділяє природу від Бога та відокремлює людину від Бога. Так
починається процес «знімання чарів»… Живучи в «святій світськості»,
християни були загрозою для римської імперальної тиранії. Таким чином вони
були невтомними секуляризаторами. Відносність, релятивність всіх вартостей,
що є одним із важливих вимірів секуляризації, походить також з опозиції Біблії
до ідоловірства»(352).
Нині, зауважує мислитель, секуляризацією називаємо дещо інше – «той
процес, який витискає релігію з життя людини, зокрема і з суспільства … У
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секуляризації ми вбачаємо лиш один чинник, який збігається з подією
«відбоження» та «відрелігійнення» великої частини суспільства». І тут звучать
дещо сміливі як для священнослужителя міркування І.Ортинського, які не
знайдеш в інших богословів: «Проте секуляризація є також чимось таким, що
інколи може мати й аспекти позитивного, а не тільки негативного, а саме: вона
дозволить релігії віднайти її у сучасному світі» (353).
І.Ортинський розглядає секуляризацію як «заклик для християн відкинути
недобре та звернутись до доброго, яке є сенсом нашого існування… В
секуляризації є моменти, що повинні нас повести до замислення та до нової
обновленої дії. Тільки тоді можна буде постати проти духа часу, який не
відповідає нашим переконанням та нашій вірі в Христа» (354). Далі звучить вже
слушна засторога Івана Ортинського: «В цілому, секуляризація має значення
дуже розлоге, вміщаючи в собі різні види, прояви та варіанти, постає як процес
безповоротний, є водночас вона явищем, що містить в собі двозначність.
Зокрема, незрозуміло, до чого вона веде та якими можуть бути її результати. Не
певним є також, чи її заміри ведуть до справжнього визволення людини. Постає
підозра, що цей процес переміниться в мотлох, що все прожирає, а накінці себе
самого, в релятивізм, який чинить все відносним, заперечуючи можливість
дійсної Правди та наявність істинної цілі» (355).
Але де б і коли не проявлялася секуляризація, наголошує І.Ортинський, її
треба відрізняти від секуляризму. Якщо секуляризація по суті є явищем, яке
якимсь чином прагне визволяти, то секуляризм є ідеологією, яка є новою
системою світу. «Він, виключаючи всі інші концепції, стає нетерпимим щодо
інших. Секуляризм, таким чином, є тоталітарною настановою. Коли можливо, то
чинить він це за допомогою морального чи фізичного насилля» (356). Ортинський
вважає, що найбільш яскравим виявом секуляризму є комунізм зі своєю
марксистською ідеологією. До виявів секуляризму дослідник відносить також
релятивізм та позитивізм – світогляд, який все очікує від наук, виключаючи інші
шляхи та можливості пізнання дійсності.
Отець-богослов визнає те, що нині перед нами постає понурий образ все
більшого занепаду віри в потойбіччя, відкинення Церкви. «Це стосується не
тільки молоді, але й старшого покоління. Дійсно віруючі нині стають все більше
ізольованими, окремими винятками, все більше розбитою діаспорою в
бурхливому океані безвір’я, безвідповідальності, аморальності» (357). Основними
симптомами кризи віри в потойбічного Бога, на думку Івана Ортинського є:
виключне звернення до цього світу з одночасним відкиненням чи нехтуванням
іншою потойбічною дійсністю; шукання себе самого; тотальне закриття людини
в собі; самоздійснення як індивідуальне прагнення до щастя; нестримна жага за
різними приємностями, насолодами та розвагами, тими всіма радощами, які
можна тепер і тут осягнути; гарячкова гонитва за багатством. «Не визнаючи Бога
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та нікого над собою, отака людина ставить себе на його місце… Вона не думає
про безцільність життя, не бере до уваги даремність, не шукає сенсу життя,
забуває про минущість усього земного» (358).
Водночас Іван Ортинський в кризовому стані християнства звинувачує
саме ж християнство, точніше – його носіїв. Бо все більш швидкий поступ та
динамічний розвиток науки та техніки так прискорили темп перемін та життя,
що творить зовсім нову ситуацію на всіх площинах, а також і в духовному вимірі.
Тому потреба обнови та виправлення недоліків ставиться все з більшою
насущністю (359). «Надмірна суровість, а часто й нелюдне вимагання та
невідповідне тлумачення деяких заповідей та церковних приписів завдали
християнству немало шкоди. Не менше й фанатичне спрямування християн
вплинуло негативно на оцінення християнства в суспільствах. Недоліки Церкви,
які в деяких періодах історії визначали зовнішню політику та організацію
Церкви, завдали не меншої шкоди християнській дійсності…. Визнавши те, що
динамічний розвиток наук, технік та різних духовних нутровань створили зовсім
інший стиль життя та світогляду, що актуалізує питання-потребу обновлення та
виправлення». І далі отець пише: «Перед християнином завжди повинен бути
присутній принцип, який відрізняє оте передане, що є добрим, від того, що є
перестарілим та непридатним, водночас сприймає тільки оте нове, яке відповідає
істині та потребам часу, в якому живеться. Інакше крокуватимемо не вперед, а
залишимося в минулому, в тому, чого вже немає. Церква тоді стає музеєм або
анахронічним явищем, яке вже не є живим організмом» (360).
Іван Ортинський закликає думати над тим, що «християнство має дати
людині сьогодні та тут». Він радить не сплутувати обновлення із
«пристосуванням до стилю нинішніх нутрувань у західних суспільствах»,
«модою обновлення окраїн християнського життя». Осучаснювати треба не зміст
християнської віри, бо він є незмінним, зазначає богослов. а «правильне
тлумачення об’явлених правд, яке відповідало б можливостям сприймання їх
людиною нашого часу» (361).
І.Ортинський наголошує на тому, що обновлення потребує не тільки
Церква на Заході, а й на Сході Європи, зокрема в Україні. Хоч обновлення тут і
йде, але не в тому напрямку, як це діється на Заході, який мав вільний довший
процес розвитку, що проходив то кризами, то піднесенням та поступом. На Сході
Церкви залишили християнство в стані застою, занепаду та відсталості. До того
ж, проблема оновлення тут має бути іншого роду. А це тому, що, щоб
врятуватися від різноманітних руйнівних впливів, релігія трималася тут того, що
було. Інакше кажучи, традиція, обстоювання віджилого та консерватизм, були
єдиним виходом для самозбереження християнства, а особливо там, де панувало
марксистсько-комуністичне безбожництво (362).
Богослов визнає те, що оновлення християнства особливо тяжко робити
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для українського народу, бо ж тут «давній обряд, старовинні традиції та краса
українського благочестя притягує, зачаровує, а українська християнська душа
ним милується та дорожить» (363).
Ортинський вважає, що, живучи в зовсім нових обставинах, якими є
нинішня культура і світосприйняття, слід якимось чином надати й нашому
релігійному вислову вигляду, який йшов би у співзвуччі з ознаками нашого часу.
Обнова релігійної практики повинна йти в ногу з обновленням внутрішніх
структур та зовнішніх відношень з іншими вірпосповіданнями та зі світом, що
гряде (364). «Змінились впродовж віків стилі соціального, культурного та духовно
життя світу, – відзначає він. – А тому, якщо хочемо, щоб наше слово слухалось,
розумілось та сприймалось, треба настроїти наш заклик на оті дивовижні хвилі,
які людина нашого часу могла б схопити. Це ніяк не має означати, що ми маємо
змінити зміст, сенс та властиве значення Христового об’явлення та вчення
Церкви. Але слід увійти в обстановку мови, якою наш світ говорить, а ще більше
– як відчуває та сприймає наша нинішня культура та цивілізація пропозиції, які
їй подаються. Тобто відзнайти оте вістря, яким можна ввійти в людське життя,
та отой клин, яким вибити те, що людині не приносить гаразду, а тільки завдає
шкоди. Водночас, живучи в плюралістичних суспільствах, слід відчути
чутливість людини інших культур. поглядів та іншого розуміння дійсності. Тому
толерантність, терпимість, вирозуміння та пошана до інших повинна
супроводжувати нашу настанову до інших релігій та світоглядінь» (365).
Розглянувши природу секулярних процесів і з’ясувавши їх наслідки,
Ортинський наголошує, що «сьогодні під впливом секуляризації і у протидію
тоталітаризму релігія, а зокрема християнство, намагається очиститися від усіх
виявів, які викликали б підозру тоталітаризуючого секуляризму» (366). Водночас,
будучи занепокоєним зростанням секулярності, Ортинський пише:
«Спостерігаючи занепад релігійного життя, глибоку кризу віри в потойбіччя, ми
задумуємось, чи отакий напрям, така тенденція означає цілковите зникнення
релігії в недалекому майбутньому. Або чи це тільки криза, як і раніше, які таким
чи іншим чином людина здолала, незважаючи на те, що цього разу маємо явище
більш вкорінене та більш небезпечне». І відповідаючи на це поставлене собі ж
питання, богослов афористично заявляє, що «віруючому роду немає переводу»,
Бог таки «не зовсім помер» і відповідає: «В основному віруючі живуть
впевненістю, що людина все ж таки ніколи не зможе бути дійсно без Бога, та
знаємо, що, як би не було, по суті в нутрі життя кожної людини, якою б вона не
була, ніколи не згасає промінчик світла, що її відводить до Бога»367. В іншому
місці богослов наголошує: «Релігія-бо – це сама людина. Це – її буття. Її
положення існувальне, її істинне спрямування. Дарма, що людина не хоче вірити,
незважаючи на те, що вона каже, що не вірить, хоча вона поводиться так, як би
вона не вірила, то в дійсності вона не може не вірити… Людина, що прагне
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віднайти себе саму, стати собою, у своєму шуканні мусить, скоріш чи пізніш,
свідомо чи підсвідомо, так чи сяк, дійти до основи свого буття» (368). Ортинський
наголошує на необхідності «проаналізувати духовне становище нинішщньої
людини, аби зрозуміти її справжнє шукання». Цьому, власне, й присвячена низка
його праць.
Схвальним є те, що, як християнин-богослов, Іван Ортинський не ідеалізує
християнство, не виголошує йому лише дифірамби. Він прямо і неодноразово
наголошує на тому, що «безсумнівно християнство в наш час потребує обнови
та виправлення курсу», бо ж «Церква завжди повинна виправлятися» (369). А це
тому, що «кожна епоха має свої питання, турботи. Церква Христова знаходиться
іноді перед важливими рішеннями, як надати християнству правильне
спрямування як обновити життя християнське, якій царині надати особливої
уваги, навіваючи їй дух Євангелії. Нинішнє осучаснення є поєднаним із
великими проблемами, які виходять з нового обличчя нинішнього людства.
Обновлення мусить в першу чергу стати відповіддю на основні змінені
обставини, на сподівання, бажання, надії та журби людини»(370).
В монографії «Наука і таємниця» (Львів, 1999) Іван Ортинський пише: «І
хоча сьогодні загалом релігія не переслідується, не заперечується, проте
загальною домінуючою ознакою нашої цивілізації є байдужість до вартостей, які
подає релігія, та особливо послаблення віри у потойбіччя, що є характерним для
практичного матеріалізму та атеїзму. Суттєвою причиною такого
світосприймання та джерелом такої духовної ситуації є, звичайно, не сама наука
в собі, не науковці, які творять науку, а тільки уявлення про те, що наукова
модель мислення є єдиним універсальним мірилом дійсності»(371). Зауваживши
на сказаному, І.Ортинський прагне довести, що колискою справжньої науки все
ж є християнська віра. І не в православному, а саме у католицькому її вияві. Така
заява богослова не є безпідставною. «Жодна інша релігія або цивілізація не стала
колискою науки, крім християнської. І це не тільки тому, що вона зуміла
перейняти здобутки античного світу, не тільки тому, що Католицька Церква
взяла на себе роль осередка культури, не тільки тому, що її зовнішня організація
дала можливості для створення відповідних умов для розвитку знання, але перш
за все тому, що вона мала всі дані та передумови для поступу людини у її
духовному розвитку. У своїй суті Христове вчення має щось таке, що апелює до
людини. Є джерела, з яких людина буде завжди черпати натхнення, є те, що
піднімає людину та закликає її до дії, завдяки якій вона йде до все більшого
розуміння дійсності, що її оточує, бо з’являється ціль, зміст та остаточна мета…
Біблійно-християнська віра…, визнаючи творіння, заявляє людині, що все
створене передане у людське розпорядження як завдання та як відповідальність.
Відкриття природи та її законів є з такої точки зору тлумаченням та предметним
вираженням того, що творіння означає за змістом та в чому полягає його
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суть»(372).
Відтак, підсумовує отець-богослов, не слід шукати якусь суперечність між
наукою і релігією: «Завдання науки є іншими, ніж завдання релігії. Наука прагне
пояснити явища природи, встановити закони, на яких опираються дії та процеси
у світі природи та в житті людини. Релігія зате, йдучи до першої причини та
останньої мети, шукає змісту життя… Її ціллю не є дати наукові астрономічні чи
іншого роду пояснення, але дати вислів правди віри… До конфлікту між релігією
та наукою дійшло лише тому, що релігія не зуміла відрізнити змісту від форми,
якої набрала Правда. Тому всі непорозуміння, ворожнеча та несумісності, які
існують до сьогодні, не мають дійсних підстав. Якщо такі й були, то вони є
наслідком невластивого тлумачення Правди та суб’єктивного розуміння
дійсності… Іншою причиною є небажання знати, що іншими є методи, якими
послуговується наука, а зовсім інший підхід до дійсності має релігія»(373).
Секуляризація, яка нині охопила все суспільство, є чимось зовсім новим,
відмінним від секуляризму. «Це той процес, який витискає релігію з життя
людини, зокрема із суспільства». В книзі «Христос і сьогодні для мене»
Ортинським не тільки розглядається природа цих процесів, а й визначаються
шляхи обновлення і осучаснення християнства, об’єднання і гуртування
християн з метою протидії нинішнім секуляризаційним процесам.
У низці своїх праць І.Ортинський прагне заглянути у майбуття світу і
християнства («Христова Благовість у часі, що гряде». – Львів, 1976; «Бог нас
чекає нині». – Івано-Франківськ, 1998; «Де вороття?» – Львів, 1999), дати своє
розуміння співвідношення науки і релігії («Навколо віри». – Рим –Мюнхен –
Фрайбург, б/р; «Наука і таємниця». – Львів, 1998).
Проте, на які б теми не розмірковував богослов-релігієзнавець Іван
Ортинський, він знову і знову повертається до України, ролі церков у її поступі,
бо ж, як він сам зазначає, «релігійне питання стало суттєвим стрижнем для долі
нашого Краю».
На правильну розв’язку цього неодмінного питання «жде ще й по-сьогодні
кожна українська людина, як і весь наш многостраждальний народ» («Стрижень
українського буття». – Рим – Мюнхен, 1991; «За єдність Церкви і народу». –
Рим – Мюнхен –Фрайбург, 1991; «Під знаменням Берестейських подій». – Рим –
Фрайбург, 1993; «Бог і Україна». – Львів, 1997).
Виходячи з постулату, що «насправді ж тільки віра є тією силою, енергією,
тією настановою, яка робить людину людиною», Іван Ортинський наголошує,
що лише «наша християнська віра, яка відкриває нас до потойбічного Бога є
постулатом, з якого випливає послідовне зобов’язання зустрічати нашого
ближнього в самовідданій любові, віддатись на службу свого народу: йти до
небесної Батьківщини через земну. Отак наш християнський світогляд стає
підставою для наших національних ідеалів, поєднуючи невіддільною
неминучістю релігію з нашою Батьківщиною та надаючи змаганням за
визволення України та самопожертвуванню заради блага нашого народу
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логічного та багатозначного змісту». З таких міркувань мислитель далі робить
лаконічний висновок: «Правдивий віруючий не може не бути справжнім
патріотом, а правдивий патріот не може не бути справжнім, дійсним віруючим.
Тільки того, хто готовий віддати своє життя за свій народ, можемо зарахувати до
християнських святих» (374). Звідси в автора слідує висновок, що «навколо релігії
кружляло все життя народу. Вона і є підставою закону, джерелом моралі,
усправедливленням ладу, надхненням його спрямувань, на неї спиралася уся
культура та весь поступ. Вона давала світорозуміння та світовідчуття» (375).
«Нерозривна єдність Української Церкви з її народом – це вичерпне
пояснення, чому українські миряни, український народ, усупереч
антирелігійному й антицерковному спрямуванням сучасного людства,
звертаються до релігії, до Церкви, шукаючи в них розв’язки для свого
національного питання» (376). І далі: «Якщо сьогодні інші народи першою зі своїх
настанов не ставлять національно-державницької проблеми, бо вона в них уже
розв’язана, а висувають на перше місце питання соціального, економічного чи
іншого порядку, або є пройняті імперіалістичними затіями, спираючись при тому
не на справжню релігію, а на спотворену, на псевдорелігію, на релігію без релігії,
на облудні ідеології – то через це український народ, який ступає по лінії
національно-релігійного патріотизму, не можна ніяк вважати відсталим, мовляв,
він належить минувшині» (377).
Ортинський слушно вважає, що відокремлювати Церкву від вирішення
проблем українського буття не можна: «Якщо наш народ у зворотніх пунктах
своєї історії залишається надалі релігійним народом та свою долю зв’язує з дією
своєї християнської Церкви, це не є наслідком заінтересованого опортунізму.
Але звернення до релігії, до Церкви стає виявом щирої релігійної настояності та
глибинного внутрішнього переконання, що всупереч протилежним течіям
сучасного світу, саме в релігії, в Церкві знаходяться начала й підвалини для
кращого завтра. До того ж, це переконання посилюється історією українського
народу, для якого Церква була найвірнішим притулком, єдиною обороною,
нездоланною твердинею та ударною силою в боротьбі за духовне, культурне та
національне життя» (378).
Іван Ортинський часто звертається до проблем реалізації на українських
теренах побажань Христа, щоб «бути одно». «Постання отих відділень від однієї
Христової Церкви не мали важливих та суттєвих підстав. Вони витворилися
збігом різних обставин, продиктовані дуже другорядними приводами, зумовлені
непричетними спонуками, викликані лукавою волею та людськими
пристрастями, богословсько неправильно обґрунтовані… Для нас, українців,
приодягається великою вагомістю цей розбрат в християнстві. Він бо став для
нас площадкою для подій, які різко негативно відбилися на тілі нашого
українського життя».
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З’ясовуючи причини нещасної історії українського народу, Іван
Ортинський зводить їх до недостачі у порівнянні з європейцями освіти, а ще
більше, як він пише: «В Україні не стало отих, хто творив би щільний та твердий
осередок, який давав би українському народові ясну та далекосяжну орієнтацію.
Не стало отієї провідної верстви, яка б оживляла народ в його законних та
правильних стремліннях. Не маючи достатньо чільного авангарду та відповідної
рушійної сили, український народ падав у культурну, політичну, духовну та
церковну безперспективність»(379).
Своєю метою як дослідника-релігієзнавця І.Ортинський вважав
викривання брехливого писання історії та спотвореного викривлення подій. «Це
стосується в дуже великій мірі та дуже в наявному ступені до історії України, –
пише він в книзі «Хрищення, Хрест та харизма України». – Мабуть жодна
історіографія не потерпіла так сильно від лжи, як історія України. Тому тільки
коли усунуться усі маніпуляції та осягнеться терен дійсності, можна буде
збагнути смисл та завдання, яке припало українському народові. Тоді також
зрозуміється, чому ключі християнської Європи знаходяться в Україні»(380).
Першим ворогом української історіографії був її південний сусід –
Візантійська імперія. Уся українська література, всі літературні твори підлягали
візантійській цензурі. Другим вагомим цензором української церковної
літератури в Україні була, самозрозуміло, Москва. «Цензурою «Повісті
врем’яних літ» Москва спотворила й затьмарила багато поглядів на грунтовні
питання історії Церкви в Україні. Це стало також дуже сприятливим засобом
уярмлення України» (381).
Весь свій талант дослідника богослов-релігієзнавець Іван Ортинський
присвятив саме викриттю різними зломислениками перекручень історії України,
вірному описанню її подій.
Більш повно творчий здобуток о. Івана Ортинського можна пізнати з
видрукованої в серії «Мислителі-богослови української діаспори» книги його
вибраних творів «Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах» (К.,
2014), упорядкованій автором цього параграфу цієї праці.
4.4 ВОЛОДИМИР ОЛЕКСЮК –
ФІЛОСОФ-БОГОСЛОВ З УКРАЇНСЬКОЮ ДУШЕЮ
Володимир Олексюк (1913-1993) - український релігієзнавець, творча
діяльність якого пройшла в еміграції (США). Філософську освіту одержав в
університетах Львова, Фрайбурга і Нью-Йорка. Докторську дисертацію
«Метафізична дійсність між суттю та існуванням буття» захищав у Флориді в
1947 році. Наукові праці В. Олексюка присвячені в основному дослідженню
томізму («Томізм. Християнська філософія» - Чікаго, 1970); «Основи
реалістичної (Арістотелівсько-томістичної) філософії». -- Чікаго, 1981), який
науковець розглядає як єдиноістинну філософію. Вчений вважав, що українська
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нація, якщо вона прагне утриматися як діюча сила свого незалежного буття,
мусить, враховуючи свій чистий історично християнський процес, знайти свою
життєдіяльність «у світі беззупинної християнсько-революційної ідеї». Лише в
філософії томізму вона може навчитися істинному християнству.
Політична сторінка у творчому доробку Олексюка - дослідження ролі
християнства в історії українського народу. При цьому вчений дає обгрунтовані
оцінки місця Берестейської унії в національному відродженні, розкриває згубну
роль Московського патріархату щодо Українського Православ'я. Науковець
розглядає Українське хроистиянство як єдину релігійну систему, не бачучи при
цьому якоїсь істотної різниці між православ'ям і греко-католицизмом.
Національне відродження дослідник ставив у пряму залежність від організації в
Україні однієї неподільної церкви. Він сформулював політичний план поєднання
гілок українського християнства.
Національна належність філософа визначається не географічним тереном
його проживання, не мовою видруку творів, не прихильністю його до певної
філософської традиції, а насамперед духом етнічної самосвідомості, який з
необхідністю проглядається в змісті написаних ним праць, їх тематичній
зорієнтованості, в стилі філософствування, практичній націленості його творчої
спадщини – прагненні допомогти своєму народу в історичному самовизначенні,
в його соціальному поступі. Саме останнє дає підставу віднести до плеяди
українських філософів доктора філософії Володимира Ілліча Олексюка, який
народився в 1913 році – це б то сто років тому – в знаному Карпатському селі
Шешори, здобув середню освіту в Коломиї, філософську – у Львівському
університеті, в університетах Фрайбурга і Нью-Йорка. Докторську ступінь за
працю «Метафізична дійсність різниці між суттю та існуванням буття»
В.Олексюк здобув у 1967 році в університеті Східної Флориди. З 1970 року
проживав в Чікаго, очолював Українське католицьке академічне об’єднання
«Обнова», водночас був членом низки міжнародних філософських товариств.
Хоч основні наукові праці вченого і присвячені дослідженню філософії
томізму (Томізм. Християнська філософія св. Томи з Аквіну. - Чікаго, 1975;
Основи реалістичної, аристотелівсько-томістичної філософії. – Чікаго, 1981 та
ін.), проте сенс свого життя він вбачав у тому, щоб, поринувши думкою в
глибини духовності свого народу і християнсько-божественну вічність,
зрозуміти свою власну суть як українця, послужити для добра української нації.
Філософ при цьому виходив з того, що усвідомити субстанційну цілісність,
специфічну природу українського народу можна лише на основі синтетичного
врахування його історичних, соціальних та психологічних особливостей, а також
«християнських прикмет». Але для нього залишалося по суті без дефінітивної
відповіді питання: «Яка філософська система є базовою для світогляду
українців?».
В.Олексюк вважав що українська нація, якщо вона прагне утримуватися як
діюча сила свого належного буття, мусить, враховуючи свій чистий історичнохристиянський процес, «знайти свою життєдіяльність у світі безупинної
християнсько-революційної ідеї», що містить «всякчас в собі божественно діючу
силу і мудрість».
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Оскільки В.Олексюк правдивою вважає лише християнську віроповчальну
традицію, то для нього єдино істинною філософією виступає аристотелівськотомістська система реалістичної філософії. Її дослідженню він віддав весь свій
талант, а це, окрім монографій, ще більше 30 наукових статтей з теми. Саме
такий розвиток християнської релігії, який, зрештою, веде до католицизму,
вчений розглядав як теологічний процес, а втілення у свідомості народу
філософії томізму – як природну реалізацію цього. Загадкою для нього
залишалося лише те, чому українці так і не навчилися дійсному християнству, не
сприйняли як свої його «добрі й пожиточні погляди». Грунт для цього був,
оскільки такі ідеологічні явища українства, як драгоманівщина, липківщина,
василіянівщина та ін. не були вражені внутрішніми кризами і розколами, несли
певну дозу стихійного націоналізму і соціального забарвлення, не мали в його
житті якогось базового значення.
Ми не станемо тут подавати у повному викладі зміст праць В.Олексюка,
присвячених томізму. Вони із-за свого філософського змісту не піддаються
короткому анотуванню. Назву лише деякі з їх проблем: Здоровий глузд
томістської філософії: Святий Тома і Арістотель;; Принципи творення буття;
Метафізична дійсність різниці між суттю та існуванням буття; Поняття творчої
дії існування єства; Досвід існування Бога; Суть і атрибути Бога; Божественна
причинність; Потреба в філософії дії та ін. В.Олексюк не лише розглядає питання
«Що є філософія і яке її значеня», а й окремо розглядає зміст філософії природи,
філософії психології, філософії мови, мистецтва, історії, релігії та освіти, етики,
політики. Для мислителя християнська філософія є дією. В такий спосіб він
виходить на проблему «Філософія і українська дійсність».
В.Олексюк був переконаний в тому, що основи філософії, які він подає у
своїх працях, якнайкраще відповідають українській нації, її культурі і релігії, її
суспільно-політичній і державній системі. Благих намірів щодо свого народу при
цьому у вченого не бракувало, оскільки він вважав, що філософія томізму
розвинута на основах людського природного розуму, який «освітлює промінь
Божої ласки». Але при цьому дослідник явно не врахував особливості розвитку
філософської думки саме на теренах України, кордоцентричність як характернну
рису українського філософствування. Не «нашим стихійним лінивством до
філософської мислі і роздуму» чи якимсь накинутим силою нашими окупантами
упередженням щодо томізму можна пояснити несприйняття його українством, а
тим, що ця філософія була чужою для українського світосприйняття, не
відповідала національній духовності українства, не вписувалася органічно в
систему культури нації. Свого часу «західне повітря» в українське християнство
принесла Києво-Могилянська Академія. Проте її вплив на духовне життя
українців виявився надто коротким й істориично недоречним, а тому не зміг
залишити у їх світогляді помітний слід.
Виходячи з того, що світогляд кожної нації формується на певній системі
філософії, В.Олексюк вваажав філософською основою світогляду українців
християнську філософію. Суттю її, на думку вченого, є не теологія сама по собі,
а таке світорозуміння, в якому віра й людський природний інтелект з’єднуються
в спільну силу пошуку філософської правди, одержуючи при цьому «поміч
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світла Божої ласки», без якої дійсна правда і мудрість не були б ніколи повністю
осягнені.
Першим українським християнським філософом, на думку вченого, був
Григорій Сковорода. Спростуванню поглядів тих, хто відносив філософа до
богословів, матеріалістів, пантеїстів, персоналістів, філософів серця, він
присвятив один із розділів своєї книги «До проблеми доби обману мудрости!».
Проте визнаємо те, що аргументація автора при цьому не завжди є
переконливою. Якщо неупереджено і не з якимись наперед заданими оцінками
підійти до Сковороди, то вся його життєдіяльність постане перед нами як
величезний експеримент релігійного життя. Логічним підгрунтям цього було
вчення мислителя, в якому органічно поєднане філософське і богословське
бачення світу. Сковорода створив і активно пропагував власну,
незадогматизовану, філософську релігію, зміст якої ще слід збагнути. Саме він
мав в собі багату основу для сродної життєдіяльності людини, її духовного
самовиявлення. Богословська система Г.Сковороди слугувала основою
віровчення релігійної сковородинівської спільноти, яка в ХІХ столітті існувала
низкою своїх громад як самостійна течія християнства.
Перегляд історичного процесу призвів В.Олексюка до висновку, що в
Україні постійно існує брак культивування філософії. Це, на його думку, є
виявоми загально-культурної і політичної незрілості нації. В таких висновках
давала себе знати певна віддаленість вченого від «рідної хати». Ним не врахована
специфіка українського філософствування, яке проявлялося не в характерному,
скажімо, для Західної Європи, творенні тим чи іншим мислителем якоїсь
замкнутої філософської системи, об’ємних філософських трактатів, а органічно
впліталося в різноманіття різних форм творчої діяльності і по-своєму виражалося
в матеріальній і духовній культурі народу, його релігійних віруваннях, наукових
і художніх творах, політичних програмах тощо.
Історія філософії того чи іншого народу – це ще не історія філософських
ситстем, створених його мислячими репрезентами. Таку історію української
філософії ще слід досліджувати, писати. Це потребує вироблення спеціальних
методик, глибокого знання специфіки національної духовності.
Трагізм історії українського народу виявився в тому, що його духовні
провідники і керівники не завждм мали належне знання та історичне бачення
шляхів цілеспрямування до державної незалежності нації. Дослідження
В.Олексюка наводять на думку, що одним із видів вікової трагедії українствав є
те, що і в момент народження української нації і протягом всієї її історії в ній по
суті не було єдності за релігією між різними територіальними регіонами, між
народом і його духовними наставниками і політичними провідниками,
відбувалася зміна в домінуванні конфесій. Християнство тут було послушним
знаряддям в руках світських властей – своїх і чужих, слугувало і засобом
національного поневолення українців і засобом їх боротьби проти соціального і
національного гноблення. Власне до ХVІІ століття Українська Православна, а
опісля і Греко-Католицька Церкви були по суті єдиною організованою силою
протидії політичній окупації України, її духовному знищенню. Всі церковноканонічні й організаційні зміни, які за умов національної залежності відбувалися
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в церковному житті, були зумовлені необхідністю збереження саме цієї функції
Церкви на теренах національного життя.
Дослідженгня ролі християнства в історії українського народу - помітна
сторінка у творчому доробку В.Олексюка. Вчений виходить з того, що
національні виявлення тієї чи іншої релігії можуть бути або правдиві, або ж
неправдиві. Так, ні московський візантіїзм, підпертий ідеєю «Третього Риму«, ні
польський католицизм, що оголошував богообраність своєї нації, не мали нічого
спільного з істиннним християнством. І Росія, і Польща використовували ім’я
Ісуса Христа як знаряддя для насильницького поневолення українського народу.
Висновки дослідника тут не є умоглядними. Так, закріплене Переяславською
угодою приєднання України до Московії поставило Київську Православну
митрополію в надто складну ситуацію. Певний час вона залишалася єдиною
інституцією, яка не була юридично підпорядкована Москві і продовжувала
уособлювати окремішність українського народу. Тому історичним нещастям для
Української Церкви була не лише втрата нею козацької автономії, а й своєї
Церкви. З 1686 року вона попапа під диктат Московського Патріархату. І якщо
Греко-Католицька Церква за умов знаходження Галичини в межах АвстроУгорщини змогла піднятися з руїни, нанесеної їй католицизмом, то на східних
землях Українська Православна Церква була цілком змосковщина. Українське
Православ’я втратило із-за цього такі свої специфічні риси, як відкритість,
національністність, євангелістськість, побутовість і демократизм. Доповнене
конфесійним гнобленням національне пригнічення за умов російського
колоніалізму зупинило процес пертворення Українського православ’я в
національну релігію, призвело до того, що значна частина українців сприйняла
як етнічно свою чужу для них релігію – Російське Православ’я, підмінила
почуття національної самосвідомості почуттям якоїсь абстрактної конфесійної
належності: «Ми – православні».
Заслуговує уваги оцінка В.Олексюком Берестейської унії 1596 року.
Враховуючи становище українців в умовах уярмлення їх польською шляхтою,
вчений розглядає унію як пошук керівництвом Українського Православ’я на
основі творчого аналізу реальної ситуації в Україні кінця ХVІ століття виходу із
цього знедолення. Прагненя української церковної ієрархії зрівнятися у своїх
правах з римсько-католицьким духовенством.
Зрозуміти історичну значимість цього явища для українства можна не
шляхом політизованих оцінок його в контексті тих процесів, які зумовлювали всі
сфери суспільного життя в тодішній Україні. Утворення УГКЦеркви як нової
національної релігійної течії українства було далекоглядною реакцією
українського єпископату на занепад під натиском турок в середині ХV століття
Візантійської імперії і духовного центру Православ’я – Константинополя, на
втрату впливу Київської митрополії, розкол Українського Православ’я. Гркекокатолицизм свєю появою відобразив також такий аспект культурно-історичного
процесу епохи Відродження та Реформації, до якого була причетна і Україна, як
формування національних церков.
Цієї історичної перспективи українства не бачили деякі відомі національні
діячі. І вони виступили проти греко-католицизму. В.Олексюк згадує і князя
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Кирила Острозького, і гетьмана Сагайдачного, які, як і Москва та Польща не
визнали уні.ю.
В.Олексюк розглядає Українське християнство як єдину релігію і не
бачить якоїсь істотної різниці між православ’ям і греко-католицизмом.
Псевдотеорією він називає ідею, що якась течія християнства має щось ліпше від
іншоих. Формуванню такої упередженості, на думку вченого, сприяла вікова
окупація різних частин України державами, на території яких та чи інша
християнська конфесія була панівною. Саме окупанти формували вигадки і різні
«докази« того, що одна із християнських течій є відступиницею, єретичною.
В.Олексюк національне відродження українського народу ставив в
залежність від організації однієї неподіленої Церкви. При цьому він радить
скористатися думками митрополита Андрея Шептицького, який зазначав, що
наше християнство ділиться на православ’я і греко-католицизм не в принципах,
а в способах бачення та інтерпретації Божої науки, які бажано взаємно пізнавати
з любов’ю ближнього, щоб ніхто не міг почувати себе ображеним. Названі
конфесії можуть стати на шглях об’єднання, маючи все необхідне для цього визнання Ісуса Христа своїм Богом і Спасителем, один Символ сповідання віри,
одні книги Святого Писання, однакові форми Боговшанування, ті ж обряди,
таїнства тощо.
Вболіваючи за долю українського народу, яка значною мірою залежить від
його національної єдності, В.Олексюк виступав за те, щоб цьому активно
слугували своєю діяльністю всі Українські Християнські Церкви. Вчений
запропонував свій логічний план їх єднання. Насампенред він пропонгує
створитим комісію «Церковна єдність» з однаковою кількістю вченихбогословів від кожної церкви, яка б на основі об’єктивного дослідження всіх
церковних архівів виготовила спеціальний документ, який би, після розгляду
його синодами Цероков, був остаточно затверджений їх ієрархами. Після цього
мали б відбутися вибори Патріарха Української Об’єднаної Церкви.
Мудрість філософа дозволила В.Олексюку ще в 1970 році, коли
комуністичний рух всіляко обгрунтовував в недалекому майбутньому свою
світову перемогу, передбачити крах соціалістичної системи. «Якщо мірилом
всякого розвиткуу людського життя у світі є вільна думка, вільна ініціатива у
сфері душевно-трансцендентного, природно-фізичного й економічнопідприємницького, - писав він, - то обов’язково будь-який тоталітарний режим,
скоріше чи пізніше, призначений на самознищення. День такого самознищення
жде Московську комуністичну імперію. І незалежно від теперішньої ситуації у
світі це єдине є найбільшою певністю». Саме це «самознищення» комунізму і
проголошення незалежності України дали можливість В.Олексюку
повернутимся до рідного краю своїми працями. Правда, прагнув він ще й
приїхати до рідного краю, але двадцять років тому тяжка недуга 30 вересня 1993
року вирвала його з життя, мрії науковця не вдалося зреалізуватися.
В працях В.Олексюка згадуються окремі науковці-філософи з України
«совітської доби». Це свідчило про те, що він вболівав душею за стан української
філософської науки, прагнув по-своєму зреагувати на її проблеми,
заідеологізований стан. Але при цьому, перебуваючи на значній відстані - не
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лише територіально, а й інформаційно – від України, він, природно, не міг
врахувати у своїх судженннях ту історичну ситуавцію, в якій нам, українським
дослідникам, приходилося вивчати проблеми філософії чи релігієзнавства,
писати і оприлюднювати свої праці. Заувага В.Олексюка про те, що християнські
поняття українського народу, його світобачення можна належно проаналізувати
і правдиво оцінити, лише будучи християнським філософом, говорить про певне
упереджене виключення ним із наукового пошукового процесу дослідників
інших світоглядних орієнтацій, окрім християнської. Ми ж обстоюємс ідею
світоглядного плюралізму, а тому прагнемо не допускати будь-якої
упередженості щодо думок своїх колег, які дотримуються поглядів, що не йдуть
в руслі нашого світосприйняття. Саме це дало можливість мені, автору цієї
статті, без будь-яких критичних коментарів і оцінок упорядкувати і подати на
суд читача вибрані твори самого В.Олексюка під назвою «Християнська основа
української філософії» (К., 1996. – 234 с.).
Зауважимо попри все, що науковий здобуток науковця не лише сприяв
популяризації філософії томізму, дальшому її дослідженню. В.Олексюк –
філософ з українською душею. Своїм творчим здобутком і практичною
діяльністю він формував почуття національної самосвідомості у тих українців,
які читали і ще читатимуть його твори. Мислителі не відходять в абсолютне
небуття після їх фізичної смерті. Вони продовжують жити своїми працями,
світлими спогадами рідних і друзів, колег по творчій кухні.
Україна має свято пам’ятати своїх вірних синів, волею гіркої долі
закинутих на чужину в еміграцію. Сподіваємося, що в рідних мислителю
Шешорах зрештою відкриють пам’ятну стелу біля хати, в якій народився В.
Олексюк, у Львівському університеті на філософському факультеті, де він
навчався, також зрештою проведуть Олексюківські читання. Вже почали
з’являтися дисертаційні роботи, в яких творчість філософа піддається науковому
осмисленню.Чекає на опрацювання особистий архів В.Олексюка, який
знаходиться у Києві в науковій бібліотеці імені В.Вернадського. Варто також
видати в декількох книгах весь творчий здобуток видатного українського
філософа мислителя. Його ім’я має зайняти своє належне місце в історії
української філософії.
4. 5

ТВОРЧІСТЬ ДМИТРА БЛАЖЕЙОВСЬКОГО
ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСТВА

4.5.1 Затурбованість отця Блажейовського долею Українського
християнства.
Отець-доктор Дмитро Блажейовський знаний не лише в діаспорній
Україні, а й на українських теренах своїми науковими працями, а ще більше його
талановитою богословською вишивкою.
Життєпис його надто короткий. Народився він на Лемківщині, вчився в
Чехії, пішки пішов до Риму, де навчався у семінарії, папських університетах та
вивчав архіви, організовував парафії в Америці, писав історію, вишивав ікони в
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Римі, заснував музей вишитих ікон у Львові. Такий був, якщо описати лаконічно,
життєвий і творчий шлях Дмитра Блажейовського.
Він постійно був у праці. Навіть на сотому році життя мав плани на кожний
день наступних років, писав на комп’ютері книги і не відпочивав, бо з дитинства
вкарбувались йому слова батька: «Для відпочинку є труна». В останньому
інтерв’ю отець Дмитро казав: «100 років – то нічого. Я ще працюю, тож цього
замало, я потребую більше. Нещодавно закінчив писати і видав книжку «Мої
рефлексії щодо проблем минулого, теперішнього та будучності українського
народу». Зараз працюю над наступною книжкою, в якій продовжую свої роздуми
про те, що було в Україні і чого не було, і чого немає та чому немає. Вакацій не
брав ніколи, ні якогось довшого відпочинку, мушу працювати». «У Ватикані є
стоси документів з нашої церковної і політичної історії, та ми не знаємо цієї
історії і нема охочих зайнятися тією працею. Не чути, щоб когось призначили до
тієї праці. Я хотів тим зайнятися після закінчення студій у Римі, але мене владика
Бучко направив до США».
Про все це дізнаємося із авторської книги Д.Блажейовського «Мій
життєпис». За 12 років перебування у Римі отець захистив із відзнакою дві
докторські дисертації. Був направлений на священичу працю в США, де за 27
років (1946 – 1973 рр.) організував три парафії і одну місійну станицю та
побудував храми. Денвер, Колорадо, Філадельфія, Гюстон – це ще неповна
географія душпастирювання отця Дмитра Блажейовського. «Він будував там
церкви, засновував українські парафії, запрошуючи тих наших співвітчизників,
які у важкі повоєнні роки опинилися в Німеччині. Щоб потрапити тоді до
Америки, також потрібно було мати запрошення і матеріальну підтримку, –
розповідає отець Ігор Ковальчук - директор Музею вишиваних ікон та образів у
Львові, співавтор цього підрозділу. – Й отець Дмитро запрошував цілі родини,
приймав їх у себе, шукав для них роботу. Перші його парафії налічували по 20–
30 українських родин... А коли він їх полишав, то було по 120 і збудовані були в
парафіях церкви. Натомість сам він жив дуже скромно».
Це зараз священик, якщо його посилають на нову парафію, зазвичай
запитує в єпископа, яке він матиме утримання. Отець Дмитро у тій багатій
Америці два роки жив на хорах церкви, бо не мав окремого помешкання.
Поставив там невеликий тапчан і так спав. Але залишав після себе збудовані
храми, великі парафіяльні зали, де збиралися всією українською громадою.
Будував із перспективою, з думкою про майбутнє. В одній із парафій йому навіть
дорікали: навіщо для одинокого священика ставити будинок із трьома
спальнями, на що відповів: «Прийде інший, одружений, і йому це пригодиться».
Так і сталося. Зараз на цю парафію приїхав священик з України із дружиною і
чотирма дітьми. Громада добрим словом згадує отця Блажейовського, бо має де
поселити пароха. І в тих залах, які будував отець Дмитро, українці справляють й
понині весілля, хрестини, різні урочистості. Ще й в оренду здають і мають кошти
на утримання церкви.
Але яке утримання міг мати священик від громади з 20–30 родин попервах?
Тож ночами отець Дмитро підпрацьовував так, щоб не знав єпископ, бо це
категорично заборонялося. Мив посуд у ресторанах, замітав, прибирав. Ще й
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відкладав кошти.
Вишиване богослів’я отця Блажейовського. Уже тоді в далекій Америці
він взявся за вишивку – виключно з потреби. У церкві потрібна була
скатертина… Повернувшись у 1973 році до Рима, отець став вишивати майже
щодня. «Вишиваної ікони не має ніякий інший народ, – казав отець Дмитро
Блажейовський. – Це є наше, українське, те, що засвідчує нашу ідентичність.
Українці вишивають на побутовому рівні – обруси, сорочки, а я хотів піднести
вишивку на вищий щабель».
Отець Дмитро Блажейовський є автором 25 наукових праць з історії
Церкви та Української держави, педагогіки. В його мистецькому доробку понад
350 вишитих ікон та хоругв, на які він видав 300 взорів української релігійної
вишивки. Тоді йому було вже 63 роки. Нині вишивані ікони священика можна
побачити у Франції, Італії, Ватикані, Бразилії, Німеччині та інших країнах. 6
травня 1999 року отець Дмитро Блажейовський відкрив у Львові на проспекті
Чорновола власний Музей вишиваних ікон та образів.
Силою свого таланту о. Д. Блажейовський створив цикл великої естетичної
дії, зумівши відтворити ту особливу психологічну проникливість і душевне
тепло, яке випромінюють його вишивані ікони, котрі експоновані в Музеї.
Спочатку в експозиції Музеї налічувалось сто ікон, бо автор дарував ікони в
храми та установи, де презентував свої виставки. Кращим прикладом для
наслідування було показати церковні ризи, обруси та стихарі, а також ікони,
котрі автор, даруючи їх в храм, сподівався, що парафіяни заохотяться його
працею і вишиють самі ікони для церковного вжитку. Так і сталось. Для
прикладу, в селі Зозулі, що на Тернопільщині, в місцевих храм парафіяни по
зразках отця-доктора Блажейовського вишили цілий іконостас. Це був перший
приклад спільної праці для блага своєї церкви, родини, країни. Справдились
слова отця Дмитра: «Я той перший, що йду по снігу, роблю сліди, бо за мною
підуть й інші». Зараз у великих та малих храмах по всій Україні можна зустріти
ікони, які вишили за схемами о. Блажейовського майстрині нитки і голки. Та й
не тільки в Україні, а й в Італії, в місті Реджіо Емілія в місцеву греко-католицьку
каплицю заробітчанки вишили ікони.
Виховну, просвітницьку та наукову працю отця-доктора Блажейовського
зараз, після його смерті, продовжує створений ще за його життя Музей вишитої
ікони. Куратором його є отець Ігор Ковальчук. Сюди спішать люди, небайдужі
до вишивання, історики та етнографи, щоб почерпнути тієї благодаті, яку
випромінюють ікони отця Дмитра. Унікальний вишиваний іконостас, страсні
ікони, св. апостоли та мученики, св. мучениці та притчі ось їх зміст. Особлива
увага відводилася отцем відтворенню у вишивці Богородичних ікон (понад 30).
До того ж, варто зазначити, що в цьому циклі — ікони з різних регіонів України,
чим о. Д. Блажейовський ще раз підкреслює єдність українського християнства,
а одним із чинників підкреслення такої єдності Київської Церкви і може бути
саме церковна вишивка. Адже за тисячу років Києво-Українського християнства
сформувалося немало місцевих ознак, як загально-богословського характеру, так
і у сфері обрядово-літургійної практики, які нині є притаманними саме для нашої
Церкви. І це творить її своєрідне лице в колі інших Церков-сестер, не порушуючи
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спільних і єдиних для всіх, основоположних підвалин. У цьому — ще один
аргумент на користь слушності позицій о. Блажейовського (як творця вишиваних
ікон), у його погляді на ці проблеми. Тим більше, що посіяні ним зерна уже впали
на податливий ґрунт. Виставки його ікон у різних місцевостях України
спричинили якраз саме такий резонанс.
З’явилося в отця Блажейовського немало його послідовників не лише в
Галичині, де традиція церковної вишивки найміцніша, а й на Волині,
Чернігівщині чи Київщині. Люди, які душевно відчувають, що це — глибоконародна традиція, не думають про якісь конфесійні відмінності або певні аспекти
високої «церковної політики”. Вони вбачають у вишиваній іконі один із
компонентів своєї національно-церковної ідентичності. Відтак вже навіть лише
це одне є аргументом на користь важливості цієї ділянки праці отця Дмитра
Блажейовського.
В музеї також виставляють свої роботи послідовники отця Дмитра з різних
куточків України. Одним із напрямків роботи Музею є проведення виставок
молодих майстрів, юнацьких робіт на тему релігійної вишивки. Вже львів’янам
були представлені численні виставки молодих послідовників отця з Тернополя,
Івано-Франківська, Чернігова, Миргорода, Кривого Рогу, Луцька, Києва. Окрім
них, є ще багато послідовників, котрі стали на шлях виготовлення вишиваних
ікон в багатьох містах України та в діаспорі, їхні праці були представлені під час
проведення виставок о. Д. Блажейовського у різних містах світу. «Зараз маю
багато послідовників: як жінки, так і чоловіки користуються зразками. Для мене
головне, щоб інші люди також вишивали, щоб поширити це мистецтво. Крім
того, хочу донести знання історії, її розуміння», - казав митець.
Експозиція ще до її постійної прописки у Львові їздила по всій Україні: зі
Сходу до Заходу, з Півночі до Півдня, побувала в 150 великих та малих містах
України й усюди із захопленням її приймали. Деякі твори отця також осіли в
церквах, семінаріях, музеях багатьох міст країни та діаспори. Зараз в Музеї
налічується 220 ікон. Зал Музею не в змозі достойно вмістити усі експонати,
вишивані ікони та наукові праці, бібліотеку та особисті речі і нагороди митця.
Ще за свого життя отець Блажейовський мав ідею розширення експозиційних
площ за рахунок відновлення будинку, що був зруйнований в часі війни, від
някого залишився тільки фундамент. Отець Дмитро мріяв про побудову залу для
виставок талановитої молоді його послідовників.
«Українці замало працювали, замало співпрацювали, замало разом ішли.
Зараз маємо наслідки того. Якими вийшли з печери, печерного віку, такими і
залишилися, з тією ж ментальністю. Століттями та ж сама ментальність, бо ніхто
не працює. Часами українці чекають, щоб хтось будував державу, а самі не
беруться до роботи», - наголошував отець Дмитро.
Вже рік, як отець Дмитро відійшов у Вічність. Його ідеї підхоплюються
молодими патріотами країни, книги перечитуються, його музей у Львові живе.
То ж не будьмо байдужі, гуртуймось і разом продовжуймо працю Майстра у
відродженні національних традицій українського народу, започатковану ним і
розвинуту в роки його життя зокрема в італійській діаспорі.
Дм. Блажейовський як історіософ християнства. «Хочу донести
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українцям знання історії, її розуміння» - це було метою життя отця-доктора
Дмитра Блажейовського. Він часто шкодував з того, що владика Бучко не
залишив його в Римі для наукової праці і відправив на 27 років на посаду
парафіяльного священика до Америки. З молодим завзяттям і притаманною йому
самовідданістю та прискіпливістю він міг би багато зробити на теренах
дослідження історії українського народу і його Церкви. Але й тих біля сорока
останніх років, прожитих отцем Дмитром в Римі, які він сам собі виділив,
повернувшись без відповідного дозволу керівництва УКЦ до Риму, виявилося
досить для написання ним багатьох і таких праць, які дають підставу називати
його літописцем християнства на українських теренах.
Ми не маємо можливості тут повно відтворити зміст всіх праць отця
Блажейовського з історії релігії, дати повну картину його власниих поглядів на
різні події українського церковного життя, а тим більше прокоментувати їх за
відсутності автора. Скоріше наш читач сам зможе їх пізнати, прочитавши
насамперед такі праці отця-доктора, як: «Три українські церковні унії» (Львів,
1999), «Берестейська ре-унія» (Львів, 1995), «Ієрархія Київської Церкви (8611996)» (Львів, 1996), «Київська Вселенська Церква в діаспорі» (Львів, 1999),
«Історичний шематизм Перемиської парохії і Апостольської адміністратури
Лемківщини» (Львів, 1995), «Історичний шематизм Львівської архієпархії»
(Львів, т.І, 2002 і т.2, 2005), «Деякі сумні сторінки з історії України та дещо про
її сусідів» (Львів, 2007), «Будова, вдержання та оборона Української Держави»
(Львів, 2008) та інші.
Розглядаючи питання функціональної природи релігії, отець-доктор
наголосив на значній ролі релігії у справі державного життя. І тут же він на
досвіді України зазначає, що, на жаль, в українській історії ця роль виявилася
ніякою в розбудові держави та в її обороні, бо ж «духовенство і Церква недбало
сповняли і ще недбало сповнюють свій обов’язок». Причину цього отець
пояснює тим, що духовенство «не було виховане і було та ще й є у великій мірі
тільки манекеном, а частинно - мафією та знаряддям чужого панування –
грецького, московського та польського в Україні. Християнство сусідів,
об’єднане в національних Церквах, без милосердя нищило український народ, бо
Грецька Церква понад 250 літ не допускала на Київський митрополичий престіл
і на велику частину єпископських престолів українців. Так само діяла опісля
Московська Церква, яка понад 150 років до Першої світової війни також не
допускала українців до митрополичої та єпископської гідностей, лише самих
москалів, а Українську Православну Церкву та козацьку старшину і українське
духовенство та провідну верству українців Московська Церква довела до
цілковитої москалізації у московській займанщині, а Латино-Польська Церква
златинщила і зденаціоналізувала та спольщила боярство і всю українську
провідну верству у польській займанщині».
Дм. Блажейовський зазначає, що «кожна релігія має свої підставові засади
і через ті засади різниться одна від другої. Головні релігії, якщо є поділені ще й
на підрелігії, то підрелігії різняться в інтерпретації догм і законів, укладених на
основі їх Священних книг». Одностайне на своїх початках християнство з
догматично однією Церквою, пише отець, в загальному поступово на «основі
567

розвою з часом різних обрядів і богослужбової мови було поділене на Східне і
Західне. До того ж, «намножені в Україні без потреби Церкви та велика кількість
релігійних громад спорять між собою за небесні мігдали та про колір драбини,
які Яків бачив у сні».
А між тим Київ у 988 році, наголошує на цьому отець Дмитро, прийняв
християнство ще до того, як християнська церква була поділена. Його Церква
була «зорганізована тоді в Київську Вселенську Церкву у зв’язку зі всіма
Церквами, а водночас також і з Римською».
Нижче ми звернемося до відтворення поглядів богослова-дослідника лише
на деякі явища християнської історії України, не даючи своїх коментарів з
приводу того, наскільки можна погодитися в оцінках і баченням їх Дмитром
Блажейовським. Оскільки думки отця про одну й ту ж подію чи процеси
релігійного життя України і особливості християнськості українців часто
повторюються в різних його працях і різними загалом ідентичними судженнями,
то ми не вдаватимемося до зорієнтованих цитувань, а передаватимемо їх,
узагальнивши, частіше своїми словами.
Отця Дмитра насамперед хвилювало питання того, як називати Українську
Церкву. Можна було б її називати «Патріарша», бо ж у своїй назві вона «не може
і не повинна бути нижча від Московської патріаршої, якщо хоче протистояти
Православній Патріаршій Московській Церкві». Можна називати її ще
«Святоволодимирська» з тим, щоб «зазначити виразно, що її початок сягає до
часів Святого Володимира», а «вона до того часу має безперервну історичну
тяглість». Отець вважає, що «для так званої Греко-Католицької Церкви треба
вживати завжди назву «Київська Церква», бо ж вона постала саме в Києві, а не
десь в західноукраїнському регіоні. Її слід називати ще й «Вселенська», бо
існувала до Св. Володимира і була Вселенська до створення Грецької
(Константинопольської) Автокефальної Церкви і мала зв’язки зі всіма Церквами,
навіть з Римом, а після 1686 року стала колонією Московської Церкви. То ж назва
«Києвовселенська» практичніша, бо коротша. Правдоподібно найкраще би було,
вважає отець Блажейовський, вживати ще назву «Святоволодимирська
Києвовселенська Церква», бо цей термін вказує на початок цієї Церкви і її
засновника - святого Володимира та на Київ як на її духовний центр. Термін
«Вселенська» ще вказує на наявний зв’язок її з усіма іншими Церквами.
Назва Церкви Патріарша, на думку отця, «ясніша, ніж Помісна і її глава
Йосиф Сліпий саме тому й прийняв титул Патріарха». Відтак Церква, якої був
він зверхником, стала фактично «Церквою Патріаршою»- і так треба її називати.
Отже, наголошує отець Дм.Блажейовський, найбільш обгрунтованою є
назва «Патріарша Національна Святоволодимирська Київська Вселенська
Церква». При цьому слово «національна« у цій назві вживається в Україні в тому
розумінні, в якому воно вживається для позначення загальноукраїнських
центральних інституцій та організацій. «Патріаршою» вона була ще за
Володимира, бо за його часів вона була менше залежна від греків. До такої назви,
зазначає отець, важко призвичаїтися, але вона є «правильна й корисна».
Що стосується початків Християнської Церкви в Україні, то (на цьому
акцентує увагу Дм.Блажейовський) немає історичних доказів того, що греки
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українців хрестили і що греки організували в Києві якусь Православну Церкву
та нею відразу ж керували. Водночас невідомо також, яке «канонічне право мали
греки та москалі та ще нібито мають і тепер Київською Православною Церквою
рядити, а перед тим купувати і продавати». І далі: «Після 1054 року у Києві через
грецьку пропаганду створилася філіальна Грецька Церква з фашистськогрецькими митрополитами до татарського нападу, а після татарського нападу
кожний другий митрополит до Флорентійського Собору був греком, після якого
були вже й свої українсько-білоруські митрополити. Коли греки відпродали Київ
у 1686 році москалям, то від 1799 року і до Філарета Денисенка 1966 року були
весь час у Києві православні фашистсько-московські митрополити».
На відміну від позитивних багатьох дослідників щодо позитиву історії
раннього християнства на українських теренах, отець Блажейовський в різних
своїх працях настирливо наголошує, що «за весь час грецького провадження
Київської Православної Церкви не видно зовсім, щоб греки у чімсь допомогли
до розвитку Київської Русі, не видно також, щоб греки стримували міжусобиці,
бо княжі міжусобиці, без сумніву, допомагали грекам без українських протестів
рядити Київською Церквою«.
Світського читача вражають часом надто сміливі оцінки отцем Дмитром
Блажейовським ролі греків і Греції в історії християнства і зокрема в
утвердженні цієї релігії на українських теранах. «Щодо християнства в Київській
Русі, - пише доктор, - то ніякого духовенства з Греції чи Болгарії в Києві не видно
і нема ніде згадки, що греки або болгари когось до Києва послали, бо ні греки, ні
болгари не мали духовенства на місії і на ширення християнства». Далі звучить
також негативна оцінка отцем і Афону й його насельників. Останні у нього – «не
місіонери, а справжні сафандули, босяки та нездари і гниляки». Таким був і
прийшлий звідти Антоній Печерський, який повернувся без месійного духу,
вернувся крайнім самолюбом й егоїстом і спасав тільки себе самого, бо заліз до
печери і, як щур, жив, і як щур, у печері закінчив своє життя. Він «не вчив людей
християнству, більшість життя провів у печері та на старість навіть між людей
не показувався і так 800 монахів могилянських, києвопечерських сиділо у Лаврі
і не вчили людей християнству».
Отця Блажейовського турбувало те, що «під час нападів на Київську Русь
печенігів, половців, татар, а опісля мадярів і поляків не стрічається ніде голос
українського православного духовенства до оборони Київської Русі. Як на
міжусобиці, так і на напади на Київську Русь духовенство мовчало, хоч повинне
було б виступати рішуче проти поділу на уділи і проти міжусобиць та проти
кликання чужинців на поміч у міжусобицях… Не стрічається також закликів до
оборони Київської Русі при різних нападах чужинців. Немає голосу
православного духовенства в часі козацьких воєн між гетьманами».
Висловлене в працях отця Дмитра відношення до православ’я, яке Папа
Іван Павло ІІ назвав однією з легень християнства, вкрай негативне,
нетолерантне і навіть дещо звульгаризоване. Він пише: «Отже, чим було в
Україні православне духовенство? Було весь час паразитами та дармоїдами й
існувало для добра греків і москалів та свого власного. Зовсім не видно ніде ні
праці Київської Лаври, ні монастирів для піднесення науки і релігійного та
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культурного життя… Україна дістала від греків замість християнства
фарисейську грецьку обрядовщину, яка для народу на піднесення його на вищий
ступінь нічого не дала».
Отець слушно й аргументовано доводить, що «в Україні весь час бракувало
духовенства, яке відчувало б своїм обов’язком виховувати бодай князів і боярів,
їхніх дітей та завершити організацію Церкви Київським Патріархатом, бо може
хоч Патріарх дбав би та заохочував князів до розбудови Української Держави та
виступив би проти ділення її на уділи та проти воєн за уділи». «Власний
патріархат, - пише Дм.Блажейовський, - був би може підніс дещо етнографічну
свідомість, але про патріархат жодин із київських князів ні ніхто з гетьманів ані
навіть не так давно історик Грушевський, який був у проводі Української
Центральної Ради, зовсім мне старалися, хоч болгари менший нарід, але більше
етнічно і національно свідомий, постаралися і хоч тимчасово тричі його
втратили, то тричі назад повернули».
В працях отця Блажейовського ми знаходимо вкрай негативні оцінки ролі
українського духовенства в історичному поступі України, в процесах її
державотворення, бо ж воно «стало було залежне від чужих центрів і нічому
ніколи не допомогло Українській Державі та не дбало про український народ –
було паразитським і тільки використовувало український народ на свою
короисть». Отець радить українцям в тому, як боронити і зберігати своє
національне повчитися «в жидів і москалів». Так, «москалі завжди мали стало
одну політику», «московські плани були завжди добре обдумані і на довшу мету
добре розложені». З криком душі і образою до свого народу отець констатує:
«Українці як печерні тумани без виробленого мозку до думання і полатайки та
свинопаси без ніякого розумного виховання не мали ніколи ясного та виразного
плану і якоїсь розумної політики. Їх князі та гетьмани і державні діячі не виросли
з печерних часів і билися між собою весь час».
На основі багатого фактичного матеріалу і власного осягнення
християнських процесів на українських теренах отець Дмитро сміливо, як для
священнослужителя християнської Церкви, твердить: «Віра, яку запровадив
Володимир, виглядає так, що він запровадив якусь фарисейську, грецькофашистську, псевдохристиянську, знеславну, бо її духовенство зовсім не дбало
про християнство навіть у княжих родинах і не давало нікому християнського
виховання. А було це може тому, що духовенство само було століттями без
освіти…». І далі: «У нас в Україні цілими століттями святили єпископів, святили
священиків, які християнства не вчили, бо самі християнства не студіювали і не
знали, правдоподібно - дуже поверхово практикували… Українське духовенство
та вірні, як виглядає, не успадкували доброго християнства і доброго прикладу
від часу самого початку, від греків та не мали ніякої християнської помочі від
своїх сусідів – поляків та москалів».
В іншій праці отець Дмитро пише: «Духовенство і Церква чи Церкви,
моральним обов’язком яких було весь час виховувати морально і до певної міри
також інтелектуально весь народ вчити, то того обов’язку не виконали в Україні
зовсім і, без сумніву, тому множилось весь час в Україні повно хрунів і зрадників
та різних капітуляцій і капітулянтів». Великі зради були, зазначає отець, «серед
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козацької старшини і серед духовенства та велика капітуляція Української
Православної Церкви перед Московською», яка завжди була «важливим
будівничим Московської держави, а її духовенство, хоч слабо інтелектуально
виховане, було і є весь час супернаціональним – суперфашистським, вірним
центральній московській владі і її розбудові». На відміну від останнього,
наголошує Дм.Блажейовський, «українське духовенство і взагалі українське
християнство у розбудові Української Держави відігравало, і як виглядає, ще
відіграє негативну роль. За грецьких і московських часів духовенство знало
тільки читати богослужіння та уділювати святі тайни та різні благословенства,
понайбільше платні – отже доходові».
Розглядаючи роль Церкви в історичних процесах перших століть,
Дм.Блажейовський пише: «Немає виправдання для українців за мовчанку
духовенства і вірних на всі княжі міжусобиці, коли то князі побивали себе
взаїмно і допровадили до руїни Київську Русь на довгі століття, а опісля, під час
Руїни, коли гетьмани провадили війни між собою і взаємно вибивали українців,
про що пише Тарас Шевченко у своєму «Кобзарі» так: «Кров’ю брата впились, і
отут полягли у могилі заклятій».
Турбувала отця відсутність в українців своїх українських святих. Проте за
легковаження українських святих, зауважує він, винні не греки і не москалі, а
«недбайливе та національно малосвідоме українське духовенство та мало
національно свідомі українська інтелігенція та цілий український народ. Вони
про поставлення українців не подбали».
Турбувала отця і справа українського самобутнього обряду, де не має бути
якоїсь законсервованості і водночас мавпування чужого - грецького,
московського чи латинського обрядів. «Всякі наші зміни в обряді чи творення
чогось нового в обряді москалі п’ятнують як латинізацію та страшать
православних українців тим, що це нібито великий гріх, водночас закликаючи,
щоб вони уникали співпраці з греко-католиками, бо ті в обряді дивись дещо
поправили чи додали. Обряд однак не є догмою, - наголошує отець Дмитро, - і
відповідно до потреби повинен бути поправлюваний та поширений, чи щось
замінене, або усічене чи додане, бо інакше виходить якась закостенілість в
обряді… Відправи є для людей, а не люди для відправ. Якщо богослужіння є
задовгі, то треба їх дещо скоротити або на їхнє місце дати нові богослужіння, в
яких брали би участь всі вірні, а не тільки священики та дяки».
Зважаючи на історичні реалії України, отець Дмитро запитує: «Чи є якийсь
загальний голос українського духовенства православного, греко-католицького та
протестантського? Не помічаємо чомусь! Чому?». І тут богослов-історик,
всупереч офіційним богословським працям, пише: «Наглядно Володимир
Великий і ми з ним прийняли тільки зовнішню грецьку, фарисейську
обрядовість, а не християнство, бо його греки не мали, а тому й розкололи у 1054
році Церкву. І понині між Сходом та Заходом немає згоди і співпраці для
збереження й поширення християнства… Українці весь час живуть під впливом
грецько-московської греко-православної та москово-православної пропаганди,
тому що греки мали і мають з того дохід для себе, а москалі вудку для
притягнення та тримання українців у політичнім та церковнім возсоєдінєнії».
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Отець не сприймає ні широко вживану для його Церкви назву діаспори
«Українська Католицька Церква», ні теперішню назву в Україні «Українська
Греко-Католицька Церква». Назва України не підходить ні історично, ні
територіально, ні національно, наголошує він, бо ж до неї належали і білоруси, і
москалі й вона «розтягається поза територією нинішньої України, включає й
українську діаспору». Тому отець вважає доцільним при назві Церкви вживати
прикметник «Київська» (а не «Українська»), який включає до того ж і її вірян
різних національностей та територіального поширення. Використання у назві
нашої Церкви прикметника «Вселенська» засвідчує зв’язок Київської Церкви зі
всіма Церквами, а також із Вселенським Римом. «Цей зв’язок із Західною
Церквою та із Заходом був за Володимира і є частково сьогодні, - наголосив
отець-доктор. – Він корисний для України і українського народу, хоч того не
хочуть визнати греки і москалі з національних мотивів. У Бересті незаперечно
відновлено Патріаршу Національну Святоволодимирівську Києвовселенську
Церкву чи Святоволодимирівську Києвовселенську Церкву, що існувала за
Володимира і яка поширюється на весь знаний світ».
Далі звучить дещо суперечливий висновок отця: «Початки Патріаршої
Національної Святоволодимирівської Києвовселенської Церкви є не в Бересті, а
у Києві. Вона оперта на Святоволодимирівській добі, а у Берестю була тільки
віднова зв’язків давньої Святоволодимирівської Церкви. Саме тому треба
вважати, що в Бересті була тільки ре-унія – повернення до часу, коли наша
Церква за святого Володимира була у зв’язку зі всіма Церквами, а також і з
Римом…». В іншій праці отець пише: «Офіційно на Берестейському Синоді 1596
року Київський єпископат провів ре-унію – віднову єдності із Вселенською
Церквою, віднову в Україні Святоволодимирської Києвовселенської Церкви,
зберігаючи при цьому й надалі Східний обряд, який в міжчасі більше розвинувся
і став Київським обрядом. Його зберегла і тримає досі Святоволодимирська
Києвовселенська Церква. Оскільки в Бересті було тільки відновлено стан, який
існував за Володимира, то цей поворот до єдності треба назвати ре-унією».
Та Київська Православна Церква, яка невдовзі заявила про збереження
себе в Україні після Берестя, змосковщилася і скоро зникла, бо стала
Московською Православною Церквою. Це зникнення помітно позначилося на
долі Києва в християнському світі. «Київська Русь зникла на шість сотень літ з
мапи Європи, тому що не мала провідної верстви і свідомої еліти та свідомої
етнографічної маси, ні добре зорганізовавної Держави і Церкви,- слушно
зауважує отець Дмитро, - а мала тільки мало свідому етнографічну масу без
якогось бажання мати свою державу і бути активною нацією. Була тільки слабка
свідомість приналежності до Грецької Церкви, а опісля - Московської, яка
вважала свої Церкви єдиними правдивими та правдиво славлячими Бога –
православними, а Київська Церква була для них тільки даровим додатком до
їхніх Церков – спершу Грецької, а потім - Московської».
Отець Дм. Блажейовський радить при характеристиці української Церкви
не вживати слово «Візантійська», бо воно має пізніший і неясний початок: не
було воно від народу, не було сперше від держави, не було від імператорів і не
було якоїсь Візантійської Церкви, а була Грецька з грецькими єпископами і
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обрядами. «Ім’я візантійська створене й поширене на Заході прикінці
середньовіччя в першій мірі для означення окремої культури, східно-римської
культури, мішанини різних культур, що на Сході у Константинополі створилися,
та у країнах, залежних від Константинополя чи з ним пов’язаних», - пише
історик. І далі: «Сьогодні дуже часто вживається термін Візантійський як
синонім Грецького, хоч ці терміни не є синонімами, бо Візантійський є поняття
значно ширше, ніж Грецький». Греки були частиною Східноримської імперії і їх
культура стала частиною східноримської культури, хоч греки часто домінували
в ній. У Константинополі одночасно витворилася певна система правління,
світська і церковна, як також своєрідна мішанина культури, світської і церковної,
якій на Заході, для відрізнення від грецької, надано з часом ім’я Візантія,
візантійський і візантинізм, а обряд, який донедавно називався грецьким на
Заході, стали називати візантійським.
То ж треба відрізняти грецький і візантійський. Греки ввжають себе
вибраним народом на Сході, а між тим вони, як дещо грубо оцінює їх отець, «є з
недорозвиненим мозком», бо не були здатні створити однієї держави і в Греції
не народився жодний отець Церкви, греки не написали жодного Євангелія. «Те,
що створили грецькі жуліки на грецький мозок, то створили розбиття єдності у
Христовій Церкві. Вони створили схизму, яка, як пошесть, поширилася та
заразила всю Візантійську імперію і Балкани й Україну, Білорусь та Московщину
і яку греки донині вперто боронять».
Що стосується слів «уніати» чи «уніатський», пише отець Дмитро, то цю
назву залюбки вживають греки, москалі і поляки, бо ж вважають свої Церкви
єдиними, правдивими і бажають, щоб українці були з ними, радше – під ними і
збільшили їх кількість. Одні не хочуть визнати українців києвовселенниками,
правдивими християнами, а інші не приймають києвовселенників за правдивих
католиків і хочуть їх переходу на латинський обряд, точніше – сполонізування.
Термін цей погордливий взято з минулих століть. «Замість терміну унія треба
всюди вживати ре-унія, - наголошує отець Блажейовський, - бо це не була якась
нова унія, а тільки віднова тієї, що існувала за святого Володимира. Назва уніати
належить не тільки тим, що пішли в Україні на зв’язок з Римом, а й тих, що пішли
на зв’язки зі Стамбулом, і з Москою. То ж є римські уніати, а є й стамбульські чи
грецькі, московські».
Дм.Блажейовський слова «греко-католицька» і «греко-католик» вважає не
релігійною і не церковною, а австрійською політичною назвою. Ці слова «не є
ясні того, що вони означають – чи віру, чи обряд та кого вони означають, бо такої
віри, такого обряду немає. Якщо «греко-католик» означає якийсь народ, то
такого народу немає, а є однак кілька народів, яких звуться греко-католиками.
Відтак це поняття не для українців. Ця назва до українців не відноситься, бо ми
- ні греки, ні латинники».
Слушним є історичний і практичний аргумент отця Дмитра з приводу того,
чому щодо українців і їх Церкви також краще не вживати назви «католицька».
«Історично вона завжди означала денаціоналізацію та Латинсько-Польську
Церкву, бо з назвою Католицька Церква йшли в Україну польські фашисти та
накидали українцям Латино-Польську – Католицьку Церкву та латинсько573

польський обряд і перетягнули до своєї Латинсько-Польської Католицької
Церкви та до польської народності всю українську провідну верству… Назва
католицька не підходить і практично, бо викликає підозріння якогось зв’язку з
колишньою, окупантською, фашистською Польщею… Уживання назви:
Українська Католицька Церква справляє замішання і плутанину нас з
латинниками та поляками. Тому ми повинні вибрати таку назву, яка б нам
підходила і була ясна, хто є та наша Церква і її вірні».
Отця-доктора Дмитра на основі власних зустрічей і бесід із семінарістами
та священиками турбував низький (навіть примітивний) стан християнської
вихованості і навченості духовенства, а заодно і вірян ГКЦеркви. «Вина владик
і семінарістських викладачів у тому, - пише він, - що не пильнують і не дбають
про виховання своїх семінарістів, які зовсім незацікавлені українським
національним та церковним життям, мало особисто беруть у ньому участь.
Священики дуже мало відвідують своїх парафіян, а особливо тих, що відпали від
Церкви і від українського життя й не стараються притягнути їх до Церкви і тим
самим вдержати їх та їхніх дітей не тільки при Церкві, але й при українському
народові».
Священики самі і їхні родини дають приклад для парафіян скандального
безнаціонального українського виховання в Україні і сумне засвідчення також
сканадальнгого виховання по семінаріях з недбайливістю при цьому ні про
Церкву, ні про народ Отець висловлює свій жаль з приводу того, що мало надії,
щоб це духовенство, так недбало виховане, було задіяне в організації держави та
поширенні національної свідомості, бо ж маємо тут генетично успадковане
лінивство та інерцію, байдужість, безвідповідальність та недорозвинену
освіченість у питомців-семінаристів.
Виховання та якийсь національний хребет повинна була б дати українцям
Українська Православна Церква та українське православне духовенство. Але «не
дали, бо самі не мали (а чи нині мають, якщо більшість православного
духовенства споминає московського патріарха і добровільно належить до
Москви?)». Питання без відповіді: чому українське духовенство і всі українці?
Дм. Блажейовський неодноразово наголошував, що «всі хиби особистості
треба завжди і всюди поборювати та викорінювати. Це загалом повинні робити
Церкви і їхнє духовенство серед своїх вірних, українська інтелігенція завжди і
всюди в українському народі та всі вчителі серед своїх учнів і всі родичі серед
своїх дітей. На їхнє місце вони мають ставити відповідні позитивні прикмети».
«Всі хиби духовенство у проповідях, у катехитичних науках в церквах та у
школах, у Просвіті і на сходинках різних товариств повинно поборювати, бо
завданням духовенства є формувати людину. А до формації, без сумніву,
належить у значній мірі національний хребет та корисна активність кожної
людини для церкви і для народу».
Отця турбувала відсутність написаної історії Києвовселенської Церкви. А
між тим у Ватиканському архіві, з болем і знанням того відзначав він, є тисячі
документів щодо цієї Церкви, є листи її митрополитів і владик та є реляції
папських нунціїв. Також тисячі документів зі справи Києвовселенської Церкви в
Галичині є і у Віденських архівах. Все те припадає порохом, бо нема кому
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переписати і якось видати ті цікаві й значимі для УГКЦ документи.
Дмитро Блажейовський, незважаючи на свій столітній вік, був надто
затурбуваний тією політичною і національною ситуацією, яка склалася в Україні
в перші два десятиліття її незалежності. Він закликав: «Берімося однак до роботи
і хай українське духовенство всіх Церков перестане марнувати час і береться до
кращого і соліднішого всестороннього релігійного, національного та соціального
виховання себе самих і своїх родин та своїх парафіян і всього українського
народу, то це без сумніву послужитьь для вдержання, розбудови та оборони
Української Держави».
Із зажурою він питає: «Що нині маємо?». І відповідає: «Це брак не тільки
національної свідомості, але що більше – це наглядний брак навіть етнічної
свідомості та наглядний брак здібності для створення одного проводу для всієї
етнічної маси православних українців, хоча вже існує незалежна Українська
Держава, у якій повинна була б бути одна Православна Церква і один
православний патріарх. Те, що існує, це є анархія в українському думанні і в
етнічній українській свідомості, бо релігійний чинник повинен бути і звичайно є
загальнооб’єднуючим етнічним і національним чинником, а в українців цього
бракує. Це - сумне свідчення про українців як про національну спільноту і
етнічну та національну свідомість і нерозуміння засади, що в єдності сила
народу. Якщо не хочуть єдності, то не хочуть сильного українського народу,
сильної української нації і сильної Української Держави». То ж «творім те, що
нас єднає!»- закликає отець-доктор.
Проте при вирішенні проблем суспільного життя часто зринає питання,
котра релігія і котра Церква з існуючих в Україні є більше корисною для будови
та вдержання і розбудови та оборони Української Держави. Відповідь на це
питання, пише Дм. Блажейовський, повинна би бути, що та релігія і та Церква
кращі, котрі дають або можуть дати українському народові якнайкраще
виховання і організованість та місце у небі.
Проте за цими дещо нібито толерантними міркуваннями отця зі сфери
міжконфесійних відносин, звучить його чітке застереження, що не треба
вдаватися в пошуки «доброї релігії та Церкви, бо християнство вибрав для
українців як найкращу релігію сам св. Володимир Великий». Відтак не повинна
виникати потреба змінювати його чи починати шукання між релігіями
найкращої. Проте факт наявності роз’єднаного християнства на відмінні Церкви
потребує все ж пошуку серед них і конкретного конфесійного визначення.
«Автор є тієї думки, - пише Дм. Блажейовський про себе, - що для українців і
України не кожна християнська Церква була та є корисною. Не є корисні ті, які
до певної міри є національними Церквами якогось народу. Такими є Грецька і
Московська Православні Церкви, а також є Латинсько-Польська Церква, бо вони
всі три нищили український народ та нищили Українську Державу, бо нищили
його провідну верству. Для Української Держави було би, на думку
Блажейовського, найкориснішим, якби всі Українські Церкви поєдналися і
вибрали одного партріарха та увійшли в зв’язок з Римом й водночасно увійшли
б у зв’язок з більшістю християнських Церков та із Західною Європою, бо
більшість різних Церков є об’єднані з Римом і поважна частина є в Західній
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Європі або зв’язані із Західною Європою».
Отець-доктор не бачить ніякої користі для українців і Української Держави
з належності Української Церкви і українців до Москви або наявності якогось
церковного зв’язку з Москвою, бо Москва - це політичний центр, який кілька
століть уярмлював Україну і Українську Церкву та денаціоналізував українців.
Він не бачить також користі належання українських християн до Стамбулу,
оскільки Стамбул більш як 250 літ не дав українцям свого митрополита-українця,
бо ввжав українців в другорядними християнами, нездібними бути
митрополитом. Стамбул знаходиться у зв’язку з Москвою та підтримує її
фактично в прагненнях закріпити належання православних українців до
Московського Патріархату.
Взагалі православ’я, пише Дм.Блажейовський, «роз’єднувало український
народ та спричинювало його денаціоналізацію і внутрішню боротьбу в нім».
Своїм поділом в нинішній Україні на декілька Церков «воно постає у великій
мірі деструктивним чинником при організації Української Держави».
Блажейовський не бачить ніякої користі для українців їх належності ні до
Московського, ні до Стамбульського патріархатів, а також не бачить користі
бути автокефальними і не мати конкректного зв’язку з іншими християнськими
Церквами. Це він ілюструє на прикладі Української Православної Церкви
Київського Патріархату під кермом патріарха Філарета. Отець наголошує, що
цуя Церква від дня свого виникнення у 1992 році і ось протягом двадцяти років
підтримує незалежність Української Держави, а її духовенство та вірні мають
виразну етнічену, державну та національну свідомість.
Отець Дмитро неодноразово зазначає, що він з народження належить до
Києвовселенської Церкви, бо в ній був хрещений, а тепер належить до ГрекоКатолицької Церкви з переконання, бо, «студіюючи різні Церкви, дійшов до
переконання, що саме ця Церква найкорисніша для українського народу, бо є
національна і вчить всім тим правдам, які мають обидві Українські Церкви Православна і Греко-Католицька, а походження Святого Духа при цьому не має
ніякої практичної, ні церковної чи якоїсь моральної вартості«. В іншому тексті,
йменуючи УГКЦ Києвовселенською Церквою, отець зазначає, що вона і її
духовенство та вірні «весь час від Берестя мали та мають загальноетнічну
свідомість та мають державну і національну свідомість і були вони – Церква,
духовенство та вірні – ціле ХХ століття борцями за створення Української
Держави та є за вдержавлення України за весь час від першого дня її створення».
На думку Дмитра Блажейовського «загальна розв’язка конфесійних
проблем була б, якби всі Українські Церкви налагодили зв’язок між собою і
створили одну Церкву в Україні з одним патріархом, як це є у москалів, і
встановили зв’язок із Західноєвропейськими Церквами та із Західною Європою,
бо автор не бачить ніякої користі для України і для себе з належання до Москви
чи Стамбулу, їх православних патріархій, та навіть бачить шкоду в цьому, бо
москалі при помочі Церкви будть без перерви тягнути українців до свого
московського політичного ярма і поступово будуть нищити українців«. Лотецьлдоктор наголошує, що «православ’я – це політична назва, а не релігійна. Це тепер
вона московська, а колись була грецькою вірою. Москва хоче позбирати всіх
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православних, зробити так, щоб всі вони належали до Москви для зміцнення
Московської імперії». Греко-католиків москалі і навіть Сталін та Брежнєв
нищили, бо бачили що греко-католицизм –це українська віра, а не латинська, бо
латинська - це була і є польська… Вживання слова православний – це грецький
винахід для зміцнення своєї імперії, хоч Христос не був ні православний, ні
католик чи протестант. Москва прагнула навернути всіх українців в православ’я
у нібито єдину правдиву віру не тому, що дуже дбала про небесне царство для
українців, а тому, що православ’я служило їй для панування над українцями і для
тримання українців як московських наймитів».
Зрештою висновок отця-богослова про конфесійну розпорошеність
християнства і можливу християнську перспективу звучить у його працях навіть
якось неочікувано. «Українці всі мають бути християнами – об’єднаними зі всіма
християнами, а не православними чи якимись протестантами чи латинниками, бо
Христос не був ні латинником, ні православним, ні протестантом. Відтак всі, що
вірять в нього, повинні називатися просто хримстиянами і віра повинна бути
християнська. І не треба робити якісь поділи, а прагнути до того, щоб було так,
як хотів Христос, щоб всі були одно. Треба отже українцям об’єднатися, щоб всі
були разом християнами».
4.5.2 Блажейовський про вияви Українського християнства і шляхи
його відтворення
Отець-доктор Дмитро Блажейовський знаний в діаспорній Україні і на
українських теренах своїми талановитими богословськими вишивками. Менше
його знають як автора наукових праць з історії релігійного життя в Україні.
Народився Д.Блажейовський на Лемківщині, вчився в Чехії, пішки пішов
до Риму, де навчався у семінарії, папських університетах, а опісля вивчав архіви,
організовував парафії і здійснював 27 років священичу працю в Америці, писав
історію, вишивав ікони в Римі, заснував музей вишитих ікон у Львові. Такий був,
якщо описати його лаконічно, життєвий і творчий шлях отця-богослова Дмитра
Блажейовського до останнього його 101-го року.
Повернувшись у 1973 р. до Рима, отець став майже щодня вишивати ікони.
«Вишиваної ікони не має ніякий інший народ, – казав отець Дмитро
Блажейовський. – Це є наше, українське, те, що засвідчує нашу ідентичність.
Українці вишивають на побутовому рівні – обруси, сорочки, а я хотів піднести
вишивку на вищий щабель».
Дмитро Блажейовський є автором 25 наукових праць з історії Церкви та
Української держави, педагогіки. В його мистецькому доробку понад 350
вишитих ікон та хоругв, на які він видав 300 взорів української релігійної
вишивки. Силою свого таланту отець створив цикл великої естетичної дії,
зумівши відтворити ту особливу психологічну проникливість і душевне тепло,
яке випромінюють його вишивані ікони, експоновані переважно в його Музеї.
«Хочу донести українцям знання історії, її розуміння» – це було водночас
метою життя отця-доктора, яку він зреалізовував не лише через вишивки, а й
через книги, які дають повну підставу називати його літописцем християнства на
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українських теренах.
Ми не маємо можливості тут повно відтворити зміст всіх праць отця
Блажейовського з історії релігії, дати повну картину його власних поглядів на
різні події українського церковного життя. Скоріше наш читач сам зможе їх
пізнати, прочитавши насамперед такі праці отця-доктора, як: «Три українські
церковні унії» (Львів, 1999), «Берестейська ре-унія» (Львів, 1995), «Ієрархія
Київської Церкви (861-1996)» (Львів, 1996), «Київська Вселенська Церква в
діаспорі» (Львів, 1999), «Історичний шематизм Перемиської парохії і
Апостольської адміністратури Лемківщини» (Львів, 1995), «Історичний
шематизм Львівської архієпархії» (Львів, Т.1, 2002 і Т.2, 2005), «Деякі сумні
сторінки з історії України та дещо про її сусідів» (Львів, 2007), «Будова,
вдержання та оборона Української Держави» (Львів, 2008) та інші.
Розглядаючи питання функціональної природи релігії, отець-доктор
наголосив на значній ролі релігії у справі державного життя. При цьому він з
жалем зазначає, що в українській історії ця роль виявилася ніякою в розбудові
держави та в її обороні, бо ж «духовенство і Церква недбало сповняли і ще
недбало сповнюють свій обов’язок». Причину цього отець пояснює тим, що
духовенство «не було виховане і було та ще й є у великій мірі тільки манекеном,
а частинно – мафією та знаряддям чужого панування – грецького, московського
та польського в Україні».
Дм. Блажейовський визнає, що «кожна релігія має свої підставові засади і
через ті засади різниться одна від другої». Одностайне на своїх початках
християнство з догматично однією Церквою, пише отець, в загальному
поступово на основі розвою з часом різних обрядів і богослужбової мови було
поділене на Східне і Західне. До того ж, «намножені в Україні без потреби
Церкви та велика кількість релігійних громад спорять між собою за небесні
мігдали та про колір драбин, які Яків бачив у сні».
А між тим Київ у 988 р., наголошує на цьому отець Дмитро, прийняв
християнство ще до того, як християнська церква була поділена. Його Церква
була «зорганізована тоді в Київську Вселенську Церкву у зв’язку із всіма
Церквами, а водночас також і з Римською».
Що стосується початків Християнської Церкви в Україні, то (на цьому
неодноразово акцентує увагу Д.Блажейовський) немає історичних доказів того,
що греки українців хрестили і що греки організували в Києві якусь Православну
Церкву та нею відразу ж керували, не видно зовсім, щоб греки в чімсь допомогли
до розвитку Київській Русі, щоб стримували міжусобиці. Водночас невідомо
також, яке «канонічне право мали греки та москалі та ще нібито мають і тепер
Київською Православною Церквою рядити, а перед тим купувати і продавати». І
далі: «Після 1054 року у Києві через грецьку пропаганду створилася філіальна
Грецька Церква з фашистсько-грецькими митрополитами до татарського нападу,
а після татарського нападу кожний другий митрополит до Флорентійського
Собору був греком, після якого були вже й свої українсько-білоруські
митрополити. Коли греки відпродали Київ у 1686 році москалям, то від 1799 року
і до Філарета Денисенка 1966 року були весь час у Києві православні
фашистсько-московські митрополити».
578

Світського читача вражають часом надто сміливі оцінки отцем Дмитром
Блажейовським ролі греків і Греції в історії християнства і зокрема в
утвердженні цієї релігії на українських теранах. «Щодо християнства в Київській
Русі, – пише доктор, – то ніякого духовенства з Греції чи Болгарії в Києві не
видно і нема ніде згадки, що греки або болгари когось до Києва послали, бо ні
греки, ні болгари не мали духовенства на місії і на ширення християнства». Далі
звучить також негативна оцінка отцем і Афону та його насельників. Останні у
нього – «не місіонери, а справжні сафандули, босяки та нездари і гниляки».
Таким був і прийшлий звідти Антоній Печерський, який повернувся без
месійного духу, вернувся крайнім самолюбом й егоїстом і спасав тільки себе
самого, бо заліз до печери і, як щур, жив, і як щур, у печері закінчив своє життя.
Він «не вчив людей християнству, більшість життя провів у печері та на старість
навіть між людей не показувався і так 800 монахів могилянських,
києвопечерських сиділо у Лаврі і не вчили людей християнству».
Отця Блажейовського турбувало те, що «під час нападів на Київську Русь
печенігів, половців, татар, а опісля мадярів і поляків не стрічається ніде голос
українського православного духовенства до оборони Київської Русі. Як на
міжусобиці, так і на напади на Київську Русь духовенство мовчало, хоч повинне
було б виступати рішуче проти поділу на уділи і проти міжусобиць та проти
кликання чужинців на поміч у міжусобицях… Не стрічається також закликів до
оборони Київської Русі при різних нападах чужинців. Немає голосу
православного духовенства в часі козацьких воєн між гетьманами».
Як бачимо, висловлене в працях отця Дмитра відношення до православ’я
вкрай негативне, нетолерантне і навіть дещо звульгаризоване. Він пише: «Отже,
чим було в Україні православне духовенство? Було весь час паразитами та
дармоїдами й існувало для добра греків і москалів та свого власного. Зовсім не
видно ніде ні праці Київської Лаври, ні монастирів для піднесення науки і
релігійного та культурного життя… Україна дістала від греків замість
християнства фарисейську грецьку обрядовщину, яка для народу на піднесення
його на вищий ступінь нічого не дала».
В працях отця Блажейовського ми знаходимо вкрай негативні оцінки ролі
українського духовенства в історичному поступі України, в процесах її
державотворення, бо ж воно «стало було залежне від чужих центрів і нічому
ніколи не допомогло Українській Державі та не дбало про український народ –
було паразитським і тільки використовувало український народ на свою
користь». Отець радить українцям в тому, як боронити і зберігати своє
національне повчитися «в жидів і москалів».
На основі фактичного матеріалу і власного осягнення християнських
процесів на українських теренах отець Дмитро сміливо, як для
священнослужителя християнської Церкви, твердить: «Віра, яку запровадив
Володимир, виглядає так, що він запровадив якусь фарисейську, грецькофашистську, псевдохристиянську, знеславну, бо її духовенство зовсім не дбало
про християнство навіть у княжих родинах і не давало нікому християнського
виховання. А було це може тому, що духовенство саме було століттями без
освіти…». І далі: «У нас в Україні цілими століттями святили єпископів, святили
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священиків, які християнства не вчили, бо самі християнства не студіювали і не
знали, правдоподібно – дуже поверхово практикували… Українське духовенство
та вірні, як виглядає, не успадкували доброго християнства і доброго прикладу
від часу самого початку, від греків та не мали ніякої християнської помочі від
своїх сусідів – поляків та москалів».
Д.Блажейовський часто наголошує у різних своїх працях на тому, що
«українське духовенство і взагалі українське християнство у розбудові
Української Держави відігравало, і як виглядає, ще відіграє негативну роль. За
грецьких і московських часів духовенство знало тільки читати богослужіння та
уділювати святі тайни та різні благословенства, понайбільше платні – отже
доходові».
Турбувала отця не тільки відсутність в українців своїх святих, а й справи
українського самобутнього обряду, де не має бути якоїсь законсервованості і
водночас мавпування чужого – грецького, московського чи латинського обрядів.
«Всякі наші зміни в обряді чи творення чогось нового в обряді москалі п’ятнують
як латинізацію та страшать православних українців тим, що це нібито великий
гріх, водночас закликаючи, щоб вони уникали співпраці з греко-католиками, бо
ті в обряді дивись дещо поправили чи додали. Обряд однак не є догмою, –
наголошує отець Дмитро, – і відповідно до потреби повинен бути
поправлюваний та поширений, чи щось замінене, або усічене чи додане, бо
інакше виходить якась закостенілість в обряді… Відправи є для людей, а не люди
для відправ. Якщо богослужіння є задовгі, то треба їх дещо скоротити або на їхнє
місце дати нові богослужіння, в яких брали би участь всі вірні, а не тільки
священики та дяки».
Зважаючи на історичні реалії України, богослов-історик, всупереч
офіційним богословським працям, пише: «Наглядно Володимир Великий і ми з
ним прийняли тільки зовнішню грецьку, фарисейську обрядовість, а не
християнство, бо його греки не мали, а тому й розкололи у 1054 році Церкву. І
понині між Сходом та Заходом немає згоди і співпраці для збереження й
поширення християнства… Українці весь час живуть під впливом грецькомосковської греко-православної та москово-православної пропаганди, тому що
греки мали і мають з того дохід для себе, а москалі вудку для притягнення та
тримання українців у політичнім та церковнім возсоєдінєнії».
Отець не сприймає ні широко вживану для його Церкви назву діаспори
«Українська Католицька Церква», ні теперішню назву в Україні «Українська
Греко-Католицька Церква». Назва України не підходить ні історично, ні
територіально, ні національно, наголошує він, бо ж до неї належали і білоруси, і
москалі й вона «розтягається поза територією нинішньої України, включає й
українську діаспору». Тому отець вважає доцільним при назві Церкви вживати
прикметник «Київська» (а не «Українська»), який включає до того ж і її вірян
різних національностей та територіального поширення. Використання у назві
нашої Церкви прикметника «Вселенська» засвідчує зв’язок Київської Церкви із
всіма Церквами, а також із Вселенським Римом. «Цей зв’язок із Західною
Церквою та із Заходом був за Володимира і є частково сьогодні, – наголосив
отець-доктор. – Він корисний для України і українського народу, хоч того не
580

хочуть визнати греки і москалі з національних мотивів. У Бересті незаперечно
відновлено Патріаршу Національну Святоволодимирівську Києвовселенську
Церкву чи Святоволодимирівську Києвовселенську Церкву, що існувала за
Володимира і яка поширюється на весь знаний світ».
Далі звучить дещо суперечний вище сказаному висновок отця: «Початки
Патріаршої Національної Святоволодимирівської Києвовселенської Церкви є не
в Бересті, а у Києві. Вона оперта на Святоволодимирівській добі, а у Берестю
була тільки віднова зв’язків давньої Святоволодимирівської Церкви. Саме тому
треба вважати, що в Бересті була тільки ре-унія – повернення до часу, коли наша
Церква за святого Володимира була у зв’язку із всіма Церквами, а також і з
Римом…». В іншій праці отець пише: «Офіційно на Берестейському Синоді 1596
року Київський єпископат провів ре-унію – віднову єдності із Вселенською
Церквою, віднову в Україні Святоволодимирської Києвовселенської Церкви,
зберігаючи при цьому й надалі Східний обряд, який в міжчасі більше розвинувся
і став Київським обрядом. Його зберегла і тримає досі Святоволодимирська
Києвовселенська Церква. Оскільки в Бересті було тільки відновлено стан, який
існував за Володимира, то цей поворот до єдності треба назвати ре-унією».
Та Київська Православна Церква, яка невдовзі заявила про збереження
себе в Україні після Берестя, змосковщилася і скоро зникла, бо стала
Московською Православною Церквою. Це зникнення помітно позначилося на
долі Києва в християнському світі. «Київська Русь зникла на шість сотень літ з
мапи Європи, тому що не мала провідної верстви і свідомої еліти та свідомої
етнографічної маси, ні добре зорганізовавної Держави і Церкви, – слушно
зауважує отець Дмитро, – а мала тільки мало свідому етнографічну масу без
якогось бажання мати свою державу і бути активною нацією. Була тільки слабка
свідомість приналежності до Грецької Церкви, а опісля – Московської, яка
вважала свої Церкви єдиними правдивими та правдиво славлячими Бога –
православними, а Київська Церква була для них тільки даровим додатком до
їхніх Церков – спершу Грецької, а потім – Московської».
Д.Блажейовський слова «греко-католицька» і «греко-католик» важає не
релігійною і не церковною, а австрійською політичною назвою. Ці слова «не є
ясні того, що вони означають – чи віру, чи обряд та кого вони означають, бо такої
віри, такого обряду немає. Якщо «греко-католик» означає якийсь народ, то
такого народу немає, а є однак кілька народів, яких звуться греко-католиками.
Відтак це поняття не для українців. Ця назва до українців не відноситься, бо ми
– ні греки, ні латинники».
Слушним є історичний і практичний аргумент отця Дмитра з приводу того,
чому щодо українців і їх Церкви також краще не вживати назви «католицька».
«Історично вона завжди означала денаціоналізацію та Латинсько-Польську
Церкву, бо з назвою Католицька Церква йшли в Україну польські фашисти та
накидали українцям Латино-Польську – Католицьку Церкву та латинськопольський обряд і перетягнули до своєї Латинсько-Польської Католицької
Церкви та до польської народності всю українську провідну верству… Назва
католицька не підходить і практично, бо викликає підозріння якогось зв’язку з
колишньою, окупантською, фашистською Польщею… Уживання назви:
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Українська Католицька Церква справляє замішання і плутанину нас з
латинниками та поляками. Тому ми повинні вибрати таку назву, яка б нам
підходила і була ясна, хто є та наша Церква і її вірні».
Отця Дмитра турбувала відсутність написаної історії Києвовселенської
Церкви. А між тим у Ватиканському архіві, з болем і знанням того відзначав він,
є тисячі документів щодо цієї Церкви, є листи її митрополитів і владик та є
реляції папських нунціїв. Також тисячі документів із справи Києвовселенської
Церкви в Галичині є і у Віденських архівах. Все те припадає порохом, бо нема
кому переписати і якось видати ті цікаві й значимі для УГКЦ документи,
написати на їх основі вагомі історико-християнські праці.
При вирішенні проблем суспільного життя часто зринає питання, котра
релігія і котра Церква з існуючих в Україні є більше корисною для будови та
вдержання і розбудови та оборони Української Держави. Відповідь на це
питання, пише Д.Блажейовський, повинна би бути, що та релігія і та Церква
кращі, котрі дають або можуть дати українському народові якнайкраще
виховання і організованість та місце у небі.
Проте за цими дещо нібито толерантними міркуваннями отця із сфери
міжконфесійних відносин, звучить його чітке застереження, що не треба
вдаватися в пошуки «доброї релігії та Церкви, бо християнство вибрав для
українців як найкращу релігію сам св. Володимир Великий». Відтак не повинна
виникати потреба змінювати його чи починати шукання між релігіями
найкращої. Однак факт наявності роз’єднання християнства на відмінні Церкви
потребує все ж пошуку серед них і конкретного конфесійного визначення.
«Автор є тієї думки, – пише Д.Блажейовський про себе, – що для українців і
України не кожна християнська Церква була та є корисною. Не є корисні ті, які
до певної міри є національними Церквами якогось народу. Такими є Грецька і
Московська Православні Церкви, а також є Латинсько-Польська Церква, бо вони
всі три нищили український народ та нищили Українську Державу, бо нищили
його провідну верству. Для Української Держави було би, на думку
Блажейовського, найкориснішим, якби всі Українські Церкви поєдналися і
вибрали одного партріарха та увійшли в зв’язок з Римом й водночасно увійшли
б у зв’язок з більшістю християнських Церков та із Західною Європою, бо
більшість різних Церков є об’єднані з Римом і поважна частина є в Західній
Європі або зв’язані із Західною Європою».
Зрештою отець Дмитро наголошує, що він, «студіюючи різні Церкви,
дійшов до переконання, що саме ця УГКЦерква найкорисніша для українського
народу, бо є національна і вчить всім тим правдам, які мають обидві Українські
Церкви – Православна і Греко-Католицька, а походження Святого Духа при
цьому не має ніякої практичної, ні церковної чи якоїсь моральної вартості». В
іншому тексті, йменуючи УГКЦ Києвовселенською Церквою, отець зазначає, що
вона і її духовенство та вірні «весь час від Берестя мали та мають загальноетнічну
свідомість та мають державну і національну свідомість і були вони – Церква,
духовенство та вірні – ціле ХХ століття борцями за створення Української
Держави та є за вдержавлення України за весь час від першого дня її створення».
На думку Дмитра Блажейовського «загальна розв’язка конфесійних проблем
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була б, якби всі Українські Церкви налагодили зв’язок між собою і створили одну
Церкву в Україні з одним патріархом, як це є у москалів, і встановили зв’язок із
Західноєвропейськими Церквами та із Західною Європою. Висновок отцябогослова про конфесійну розпорошеність християнства і можливу
християнську перспективу звучить у його працях навіть якось неочікувано.
«Українці всі мають бути християнами – об’єднаними із всіма християнами, а не
православними чи якимись протестантами чи латинниками, бо Христос не був ні
латинником, ні православним, ні протестантом. Відтак всі, що вірять в нього,
повинні називатися просто християнами і віра повинна бути християнська.Не
треба робити якісь поділи, а прагнути до того, щоб було так, як хотів
Христос,щоб всі були одно.Треба українцям об’єднатися, щоб всі були разом
християнами».
4.6 ОТЕЦЬ СТЕПАН ЯРМУСЬ –
МИСЛИТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ДІАСПОРИ
«Довголітнє проживання в діспорі не внесло змін у душу отця Степана
Ярмуся. Він залишився українцем і, займаючи там помітні посади в Українській
Греко-Православній Церкві, всіляко сприяв збереженню її національного
обличчя, української православної традиції. Видрукувані праці доктора –
повносильний струмочок української богословської думки, яка нині переживає
новий період свого відродження.
З першого дня появи Православної Церкви Київського Патріархату отець
Степан Ярмусь включився в лави тих, хто підтримував її становлення і розвиток.
За активну і плідну діяльність, спрямовану на утвердження Київського
Патріархату і формування позитивної громадської думки про нього в українській
діаспорі Церквою було нагороджено отця орденом Святого Князя Володимира.
Він став професором Київської Духовної Академії і Семінарії УПЦ КП». Ці слова
написав глава УПЦ КП Філарет в травні 2002 року, благословляючи вихід у світ
книги «Досвід віри українця» отця Степана Ярмуся,
Народився Степан Ярмусь 25 травня 1925 року в селі Лідихів, що біля
Почаєва на Волині. В лідихівській народній школі він здобув початкову освіту,
але юнаком, разом з багатьма односельчанами, в липні 1942 року був вивезений
на примусові роботи в Німеччину, з чого й почалися його «мандри» різними
закутками Європи.
Восени 1944 року Ст. Ярмусь з групою товаришів вступив в ряди вояків
дивізії «Галичина«, а згодом – Першої Дивізії Української Національної Армії.
Частини, в яких служив Ст. Ярмусь, були два рази роззброєні німцями, але
початки 1945 року були такі, що це роззброєння довго не тривало. Коли
наближався кінець війни, то, згідно з домовленістю українського військового
командування з командою англійських збройних сил, українські військові
частини перейшли в англійський полон. Два роки вони перебули в статусі
полоненних в Італії, а пізніше ще півтора року в Англії.
В 1951 році Ст.Ярмусь був запрошений на пастирські курси, які були
організовані адміністрацією Української Автокефальної Православної Церкви в
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Лондоні. У вересні 1956 року він прийняв дияконське й священиче свячення від
митрополита Никанора й був призначений на Свято-Миколаївську парафію в
Лондоні, в якій, як священик-робітник, прослужив чотири роки.
У вересні 1960 року отець став стипендіатом Української Православної
Церкви Канади і поступив на богословські студії в Колегії св. Андрея у Вінніпезі.
Чотирирічну програму навчання на них він закінчив за два роки. З листопада
1962 року отець Ст. Ярмусь з благословення митрополита Іларіона став
працювати в Канцелярії Консисторії Української Православної Церкви. Він був
тут помічником редактора «Вісника», який тоді редагував д-р Юрій МуликЛуцик. Тринадцятий Собор УПЦК обрав його в члени Консисторії, а
Консисторія обрала вже на посаду Секретаря своєї Президії. З цієї посади Степан
Ярмусь зрезигнував 1967 року і вибрав душпастирську працю в об'єднаній
парафії у провінції Саскачеван.
Проте вже влітку 1969 року отця було призначено на посаду головного
редактора «Вісника» УПЦК й церковного календаря «Рідна Нива». Восени 1969
року його було запрошено викладати курс гомілетики в Колегії св. Андрея у
Вінніпезі. Він був також пов'язаний із видавництвом і друкарнею «Українського
Голосу», де часто друкувалися його статті.
У 1970 році Степан Ярмусь почав, а 1974 році закінчив програму
бакалаврату в Манітобському університеті. На цій підставі Колегія св. Андрея
замінила його попередній диплом на диплом магістра богослов'я. 1977 року,
після закінчення клінічного пастирського вишколу в Міжконфесійному
пасторальному інституті і написання магістерської праці «Проблема
пастирського покликання», здобув диплом магістра священної теології. 1981
року на основі пророблення курсів, семінарної праці та написання дисертації на
тему «Людина й душпастирство в богословському вишколі Православної
Церкви» одержав диплом доктора душпастирства. В цій дисертації Ст. Ярмусь
розробив оригінальний концепт пастирської антропології.
Від 1975 до 1985 року д-р Ст. Ярмусь був повноштатним, а потім –
неповноштатним (за сумісництвом) професором Колегії Св. Андрея.У 1985 року
Церковним Собором його обрано на адміністративну посаду Голови Президії
Консисторії Української Православної Церкви Канади.
За час каденції Степана Ярмуся на посаді Голови Президії Консисторії
УПЦК відсвяткувала 1000-річчя хрещення Русі-України та завершила
переговори зі Вселенською Патріархією встановленням сопричастного єднання
з нею, що сталося 1 квітня 1990 року. В той день єпископ Юрій і отецьпротопресвітер Степан Ярмусь стали у Патріаршому Соборі Св. Георгія в
Константинополі до св. Престолу разом із главою Константинопольської Церкви
митрополитом Варфоломеєм – теперішнім Вселенським Патріархом, здійснили
Божественну Літургію й спільно причастилися.
Літургію цю відкривав отець Ст. Ярмусь. Він виконав її початок
українською мовою. Певно що це сталося перший раз в історії Вселенської
Патріархії. Всі інші виголоси в цій Літургії владика Юрій і отець-доктор Ст.
Ярмусь проголошували своєю рідною українською мовою. Це було надто
знаменно! Українська мова була визнана Вселенською Патріархією як мова, що
584

є придатною для літургійного Богослужіння.
Бажаючи опрацювати предмет богослужбової духовості, отець Ст. Ярмусь
ще в 1984 році записався на нові студії в духовній семінарії у Сан-Франціско, які
закінчив лише в 1994 році. Написавши докторську дисертацію на тему: «Миряни
у звершенні Божественної Літургії«, він одержав диплом доктора богословських
наук.
Степан Ярмусь є автором біля 50 праць на теми богослов'я, душпастирства,
геронтології, духовості, богопочитання та філософії. Отець-доктор є також
автором та редактором біля 10 підручників, співредактором видань УВАН.
Очолюючи декілька років Редакційну Колегію газети «Український голос», він
видрукував на її шпальтах велику кількість статей з питань церковного і
суспільного життя, які ввійшли потім частково у підготовлену отцем збірку
«Журналістичний профіль» обсягом понад 600 широкоформатних сторінок.
Степан Ярмусь був також відповідальним редактором «Вісника» і календаря
«Рідна Нива». Після відвідин України отець-доктор особливо втішався своєю
посадою позаштатного професора Київської духовної академії Української
Православної Церкви Київського Патріархату та Почесного наукового
співробітника Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди
НАН України. Він є також почесним професором кафедри філософії Державного
університету ім. Лесі Українки в м. Луцьку на Волині.
В академічних і церковних колах України отець багато років користується
особливою повагою. Він бував в цей час доповідачем чи співдоповідачем на
різних академічних форумах, конференціях, симпозіумах, засіданнях відділів
академічних наукових інститутів. Має свої видруки в різних наукових збірниках,
часописах, газетах. Праці Ст. Ярмуся знаходяться в багатьох наукових
бібліотеках України.
Отець-доктор біля 10 років працював професором, а також деканом
богословського факультету Колегії св. Андрея у Вінніпезі. Водночас він був
редактором наукового видання цього факультету «Віра й Культура». Прийшлося
виконувати отцю в цю десятирічку й функції Президента Видавничої Спілки
«Тризуб» що видавала щотижневу газету «Український Голос», а водночас
займалася великою благодійницькою діяльністю для України. Незважаючи на
велику завантаженість богословською та адміністративною роботою, отець
знаходив час для опікування церковною громадою в містечку Кенорі, що в
провінції Онтаріо.
Майже щорічні приїзди отця Ст. Ярмуся в Україну після здобуття нею
незалежності – це не тільки відвідини родичів і друзів, а й неодноразові виступи
на різних зібраннях науковців, творчі дискусії з ними, зустрічі з відомими в
Україні церковними і громадськими діячами, відвідини церковних і культурних
установ, презентація своїх нових книг, виступи з лекціям у вищих навчальних
установах міст Києва, Луцька, Одеси, Севастополя. Його слухали студенти
Національних університетів ім.Тараса Шевченка в Києві і «Києво-Могилянської
Академії». Отець активно співпрацював із Відділенням релігієзнавства ІФ
НАНУ при виданні «Релігієзнавчого словника», десятитомної «Історії релігії в
Україні», подає статті-довідки до тритомної «Української Релігієзнавчої
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Енциклопедії» і до «Енциклопедії України». Статті доктора з'являються на
сторінках таких знаних в Україні видань, як «Київська старовина», «Пам'ять
століть», «Українське релігієзнавство», «Історичний календар», «Український
богослов», «Русалка Дністрова», «Історія релігій в Україні» та ін. Ст. Ярмусь є
автором багатьох розділів колективних монографій і статей в тематичних
наукових збірниках, видрукуваних різними інституціями в Україні. В останні
роки він зауважив на тому, що його як богослова-науковця більше шанують в
Україні, ніж в Канаді, а Церквою, якій віддав стільки років свого життя,
залишається майже забутий. Зате на бесіди на духовні теми стали приходити
українські баптисти.
Особливо чутно - як в Канаді, так і в Україні - звучав голос отця-професора
на захист Українського Православ'я, його Церкви – Київського Патріархату, який
нагородив Ст. Ярмуся за це орденом святого Володимира. За громадську
діяльність, зорієнтовану на утвердження незалежності України, її духовну і
національну розбудову, за реальну реалізацію Іларіонового гасла, що «служити
своєму народу, то служити Богові, Українській Церкві», Степан Ярмусь одержав
в Україні медаль Бориса Грінченка і медаль Арсена Річинського.
В Україні донедавна мало що знали про Степанав Ярмуся. Його прізвище
зустрічалося серед тих, кого, як буржуазного націоналіста, в соціалістичні часи
блюзнірно зараховували до «найлютіших ворогів українського народу». Багата і
різнотемна творча спадщина науковця-богослова, філософа й історіософа
залишалася недоступною для вивчення, бо ж знаходилася під забороною. Та й не
доходила вона в Україну. А між тим Степан Ярмусь працював на незалежність
від Московського колонізатора його Рідного Краю навіть в далекій Канаді. Про
це свідчить не лише зміст його наукових і науково-публіцистичних праць, а й
діяльність у структурах Української Греко-Православної Церкви Канади.
Після одержання Україною незалежності я, автор цього параграфу,
прагнув поближче пізнати творчий доробок отця-професора з Канади. Зараз
навіть пригадати не можу, коли я з ним вперше зустрівся. Це може тому, що ми
зустрілися як брати-однодумці і знайомство наше відбулося задовго до нашого
очного побачення. В своїх листах він мене йменує тепер «друже/брате». І то так:
ми стали братами. Нас поріднила Україна, боротьба за Помісність Українського
Православ'я.
Я вважав своїм обов'язком взятися за праці Степана Ярмуся, які
друкувалися в різні роки в Канаді, і, уважно прочитавши їх, підготувати на їх
основі змістовно цільну книгу «Досвід віри українця» (К.,2000, 2007). Вона
розкриває бачення богословом особливостей віри українця не лише в
історичному контексті, а й в контексті сьогодення.
Проте відзначу насамперед тут те, що отець Степан не так богослов, як
релігієзнавець,
релігієзнавець-філософ
й
історіософ.
Оригінальність
філософського мислення професора визначає зорієнтованість на проблеми
антропології. І тут отець в українській філософській думці неперевершений, бо
ж він у своїх підходах до людини, її життя керується не тільки психологічними,
а й етнічними критеріями. Я повністю погоджуюся з Ю.Муликом-Луциком, який
відзначив, як здобуток, науковий висновок Ст.Ярмуся, що до справи характеру
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духовості українського народу треба підходити під релігійно-філософським
кутом з особливим використанням етно-психологічних критеріїв в методології
дослідження цієї справи. Враховуючи те, що розуміння духу християнства і
спосіб христянського практикування залежить насамперед від духовості народу,
який прийняв його, отець-професор досить специфічно прослідковує зміну
духовості українського народу від давніх часів до сьогодення, вводячи при цьому
в науковий обіг поняття вісі духової орієнтації українця і відшуковуючи коріння
духу народу в грунті його релігійних вірувань. Саме релігійність, на думку отцяпрофесора, забезпечує людей духовою ріновагою, а православність і національні
почуття є фактором їх ідентифікації.
Не стану тут переповідати основні положення філософського (і це без
якихось натяжок) світорозуміння Ст. Ярмуся. Надіюся, що читач сам опанує
видрукувані праці отця. Відзначу лише, що хоч Степан Ярмусь і богослов і
священнослужитель, але йому в розумінні питань буття й історії релігії не
притаманна православна ортодоксальність. Так, він не розглядає поганство як
якусь небажану випадковість, а включає його в контекст духового шляху людини
до істинного, живого Бога. Не все й в християнстві до душі богослову. Він
обгрунтовано твердить, що для Українського Християнства чужою є ідея
аскетизму, відречення від радощів земного життя в ім'я якогось відлюддя.
Значну увагу дослідник приділяє з'ясуванню проблеми православності
Українського Християнства. При цьому виразниками його духу в працях отцяпрофесора постають такі постаті українства як Іларіон Київський, Петро Могила,
Іларіон-Огієнко.
Степана Ярмуся турбує нинішнй стан християнства у світі, яке є недалеким
від кризи. Одним із виявів останньої, наголошує він, постають релігійні бродіння
нашого часу, з'явлення на релігійному полі все нових і нових релігійних течій.
Професор, на відміну від багатьох православних богословів, не прагне просто
відкинути їх як єресь. На прикладі харизматизму він доводить, що такі рухи
з'являються з необхідністю, що вони мають свої передумови в самому
християнстві. Все залежить лише від того, як ці передумови витлумачити. То ж і
маємо водночас Харизматизм і «Харизматизм». Привертає увагу праця Ст.
Ярмуся про масонство, в якій він доводить релігійність цієї течії і водночас
показує докорінну відмінність її від православ'я.
Більше всього отця-професора турбує доля Українського Православ’я,
збереження його самобутності й утвердження Помісності Української
Православної Церкви. А це тому, що православність (і саме в нашому
національному виявленні) він розглядає як невід'ємну рису українства. Отця
турбує те поверхове ставлення української людини до освоєння і збереження
своєї православності, яке нині часто зустрічається, пошуки якоїсь іншої
релігійності. Він пропонує шляхи утвердження її в своїй рідній православній
духовості через освоєння досвіду віри українця, наголошуючи водночас на
важливості душпастирської роботи священика.
В розкритті природи душпастирства у своїх працях отець неперевершений.
Тут знову виявилися його антропологічні наукові зацікавлення, психологічні
підходи до людини і людських спільнот. Справжнє душпастирство, вважає
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отець-професор, вимагає знання людської природи, життєвого та духовного
досвіду, особистого обдарування на це служіння.
Степан Ярмусь першим ввів у широкий науковий обіг в українське
філософствування поняття духовості, відрізняючи його від широко вживаного в
нашій суспільній науці поняття духовності. Він також розкрив природу
кордоцентризму як одного з докорінних виявів української християнської
духовості. Ми можемо тут погоджуватися з аргументацією дослідника, а можемо
її не сприймати, але саме такий хід мислення послужив тією підвалиною, яка
спонукала отця взяти на себе ношу впорядкування праць геніального
українського (і це отець аргументовано обстоює) мислителя-кордоцентриста
Памфіла Юркевича. Це було зроблено тоді, коли в Україні ім'я цього філософа
числилося в переліку розкритикованих і відкинутих філософією ленінізму з
нашої духовності. Скажу тут прямо: Юркевича ми спочатку вивчали по Ярмусю.
І це не випадково. Отець виокремлює антропологічну зорієнтованість як
характерну рису (а чи то й принцип) українського філософствування і веде її від
Григорія Сковороди через Юркевича до митрополита Іларіона (Огієнка), який
був його духовним наставником і який в розробці проблем людини отцем
Степаном Ярмусем знайшов своє продовження.
Враховуючи те, що проблеми духовості нині набирають універсального
значення, я виокремив би ще одну характерну рису творчого думання Степана
Ярмуся. Це – певна зажуреність, сумливість. Можна сказати, що вона у нього
сформована довгорічним життям за умов нерідного діаспорного буття і
постійною тугою за своїм Рідним Краєм. Але тут слід ще додати, що її також
сформувала та трагедійна ситуація, яка вразила Українське Православ'я після
поглинення Київської митрополії Московською Церквою і яка в різних виявах
вела його до тієї Шевченком названої «Церкви-домовини», без відродження якої
вже у формі Помісної Православної Церкви про вільну Україну досить говорити.
Степана Ярмуся турбує нинішня ситуація в Православ'ї країни його батьків. Він
всі свої сили віддає обстоюванню в Канаді права на єдине представництво в
українському православному світі Церкви Київського Патріархату, за що в
останні роки життя посипалися на нього різні форми несприйняття від тих, хто в
засліпленні ідеєю канонічністі – опосередковано чи прямо – став на підтримку в
Україні тих з православних, для кого рідне забулося або залишається
непобаченим.
Такі знайшлися і в рідній для отця Українській Греко-Православній Церкві
Канади. Як емерит, отець нині живе в старечому домі, як вже вище зазначалося,
фактично забутий нею.
Українська релігієзнавча спільнота не забуває отця Степана Ярмуся.
Телефонно, інтернетно та листами ми постійно спілкуємося з ним. Його статті
з’являються в різних видруках в Україні, доповіді виголошуються на наукових
конференціях, праці отця вивчаються і цитуються дисертантами. Можна сказати
певно, що ми повернули Ярмуся-дослідника в українську релігієзнавчу науку, в
контекст нинішньої філософської і релігієзнавчої думки України. Його досвід
віри як українця слугує Отчому Краю в роки його духовного і національного
відродження, в роки вибудови незалежної держави Україна, автокефалії
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Української Церкви.
Дослідницька діяльність Степана Ярмуся одержала високу оцінку доктора
Ю.Мулика–Луцика. Прореферуємо її. Доктор наголошує, що Ст.Ярмусь
заманіфестував її релігійно-філософською спрямованістю. Але його релігійнофілософський підхід до порушуваних ним проблем базується не на
спекулятивності й абстрактних категоріях мислення, а спирається виключно на
життєвій дійсності. До основних елементів того підґрунтя, на якому базується
релігійно-філософський підхід Ст. Ярмуся до людини й людської спільноти та
до їхнього життя й духових інтересів належать психологічні критерії.
На противагу до традиційної філософії релігії, що має абстрактноспекулятивний характер, філософське мислення отця Ярмуся в його відношенні
до сутності релігії в основному спрямоване на ті факти, які можна коротко
означити як «релігійне життя й переживання». Релігійно-філософський характер
мала й на психологічних критеріях грунтувалася його магістерська праця «The
Problem of Pastoral Calling – A Study of Religious Attitudes and Vocational
Responses», а також докторська дисертація «Fate of the Individual and Pastoral Care
in Eastern Orthodox Theological Education – Some Steps Towards the Percepts of
Pastoral Anthropology».
Авторове зацікавлення природою релігійного духу не могло раніше чи
пізніше не привести Ст. Ярмуся до зацікавлення духовістю українського народу,
до якої він підходить з релігійно-філософського становища, яке в тому випадку
позначилося в нього перевагою критеріїв психологічного характеру. З того
факту, що отець класифікує у підзаголовку цю свою працю як «Короткий
орієнтаційний нарис», евентуально можна зробити висновок, що її зміст він сам
вважає не за теорію сутності духовості українського народу, а тільки за
ілюстративні приклади, які, на його думку, свідчать про те, що до справи
характеру духовості нашого народу треба підходити під релігійно-філософським
кутом, з особливим узглядненням етно-психо-логічних критеріїв в методології
дослідження її.
Означення «духовість народу» — це не flatus vocis (не дух без значення —
А.К.). Це означення має підставу в тому феномені, який Вільгельм Вундт, цей
основоположник модерної психології, позначив терміном «Volksgeist», тобто
«дух народу». А «дух народу» досліджує та галузь психології, яку В. Вундт
започаткував під назвою «Volkerpsychologie» («народна психологія»). Корені
«духу народу», — каже В. Вундт, — треба шукати в ґрунті релігійних вірувань
народу, в його традиційних звичаях і в його мові.
Цю «подробицю» з історії психологічних досліджень треба мати на увазі у
зв'язку з тим, що, на думку о. Степана Ярмуся, творчість кожного з українських
видатних мислителів по суті є, так би мовити, маніфестацією духовості
українського народу. У цій його думці implicite виражене його критичне
становище щодо тих дослідників, в яких є тенденція показувати духовість наших
чільних мислителів у призмі впливології, чи, точніше кажучи, ксеновпливології.
Як приклад, можна згадати той факт, що дехто з наших дослідників
духовість Григорія, Сковороди вважає продуктом впливу німецьких містиків,
переважно Йоганнеса Екгарта й Якоба Беме. Подібно цьому дехто твердить, що
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релігійний аспект духовості Тараса Шевченка був під впливом твору «Іmitatio
Christ!» («Наслідування Христа») Томи Кемпійського.
Твердження о. С. Ярмуся, що той феномен, яким є наша етнічна духовість,
виявився стабільним на всьому історичному шляху українського народу,
незважаючи на мінливі обставини його життя, очевидно само собою означає, що
за того чинника, який вирішив характер української духовості, він вважає не
щось інше, а тільки вдачу українця. Але, як видно, етнічну вдачу Ярмусь вважає
тільки за потенціал, який в обставинах абсолютного гніту може й не
актуалізуватися, тобто не проявляти себе, а тим самим і не відігравати якусь роль
у формуванні етнічної духовості такого народу, який опинився в умовах
крайнього поневолення. Тоді на місці природної (етнічної) духовості такого
народу (чи принаймні в деяких його прошарках) може постати другорядна
духовість — така, що являє собою продукт поневолення.
Появу такого феномена Ст. Ярмусь обгрунтовано ілюструє фактом, який
деякі мислителі називають «Ното воуіеіїсиз», маючи на увазі кожну таку людину
в СССР, в якої той потенціал, що ним є її етнічна вдача, під тиском великого
гніту перестав актуалізуватися. Тому на місце її етнічної духовості прищепилася
другорядна (специфічно «совєтська») духовість. Зрозуміло, що Ярмуся
насамперед непокоїть факт появи такого феномену як «Ноmо sovieticus» серед
нашого народу в Україні.
Однією з тих новацій, що наявна в дослідженні Ст. Ярмуся «Духовість
українського народу», є такий погляд її автора, що приписування Візантії заслуг
у прищеплюванні українському народові християнської культури є великим
перебільшенням. Виходячи з такого висновку, як аксіоми, що розуміння духу
християнства та спосіб практикування його залежали від духовості того народу,
що прийняв цю релігію, о. С. Ярмусь твердить, що наші предки рівнем свого
християнського життя перевищували греків (від яких вони прийняли Віру
Христову). Адже, каже він, ще навіть тоді, коли русичі (предки українського
народу) не були християнами, під оглядом етичного аспекту своїх релігійних
вірувань вони перевищували християнську Грецію.
Також однією з новацій на нашому грунті є той факт, що о. С. Ярмусь
теоретично провів лінію розмежування між тими двома предметами
дослідження, які можна окреслити як два основні аспекти сприймання релігії та
поняття про її сутність. Критерій першого з них полягає в етико-фідеїстичному
прагматизмі реr sе, а критерієм другого з них є церковно-віросповідна
нормативність.
Той аспект сприймання релігії й поняття про її сутність, критерієм якого є
етико-фідеїстичний прагматизм, у сфері християнства полягає в релігійному
житті й переживанні, тобто в такому житті, що згідне з євангельськими етичніми
імперативами, і в такому переживанні християнина, що полягає в його відчутті
свого душевного зв'язку з Богом.
Той аспект сприймання сутності релігії й поняття про її сутність, критерієм
якого є церковно-віросповідна нормативність, полягає в вимозі знання й
практикування різних норм (догмати, канони, церковний устав, церковний
молитвослов і т. ін.), як передумови правдивого сповідування й практикування
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Віри Христової.
Маючи на увазі ті два явища, що були тут названі «двома аспектами
сприймання релігії й поняття про її сутність», Степан Ярмусь на етнічній основі
(на матеріалі зроблених ним досліджень) проголошує той факт, що українські
народні маси, не знаючи основних церковно-віросповідних норм, силою самого
цього факту здетерміновані обмежуватися тим аспектом сприймання своєї віри і
поняття про неї, який в основному базується на тому критерії, яким є етикофідеїстичний прагматизм. При цьому вони все ж таки переконано вважають себе
за правовірних послідовників своєї віри й членів своєї Церкви.
У зв'язку із справою взаємовідношення між цими двома аспектами
сприймання християнства й поняття про його сутність о. С. Ярмусь, між іншим,
згадує про факт релігійно-психологічної мотивації, що лежить в основі
апологетів тієї Церкви, яка була названа «Українською Автокефальною
Православною Церквою» й заснована (під проводом митрополита Василя
Липківського) 1921 р. шляхом установлення єпископату для неї т.зв.
«олександрійським чином», тобто шляхом поставлення єпископів священиками,
а не архиієреями (як цього вимагають канони Православної Церкви).
Тут треба підкреслити той факт, що домінантною прикметою науководослідницької творчості о. С.Ярмуся є її методологічна інтенція. Завдання своє
він вбачає не в постулюванні розв'язок тих проблем, що ними є різні аспекти
справи духовості українського народу, а переважно в намірах запропонувати свої
сугестії щодо методології дослідження етнічного «психе» нашого народу.
Всі дослідницькі праці о. С. Ярмуся характеризує принцип, який висловив
ще філософ Б. Спіноза таким імперативом: завданням дослідника є «пес гidere,
пес оddise sed intellegere» («не насміхатися, не ненавидіти, а тільки вивчати»).
Цей факт треба мати на увазі у зв'язку з тим, що в нас чимало є таких
проблем істотного для нас значення, які традиційно трактуються як «табу». Коли
ж у сфері науки хтось наважиться порушити це «табу» і стане говорити про ці
проблеми, то він, як правило, стає об'єктом насмішок або ще частіше – об'єктом
ненависті.
Отець Ярмусь з особистого досвіду знає наслідки порушування печаті
цього «табу». Знає він це, між іншим, і у зв'язку із своєю спробою проаналізувати
психологічну природу т.зв. «харизматизму». Однією з фундаментальних причин
трагедії філософії й науки у нас є наївне переконання в тому, що якщо хтось
наважиться зайнятися даною справою (такою, яка вважається в нас за «табу»)
тільки тому, щоб пізнати її сутність саму по собі, того вважають (цілком
помилково) за «прихильника» й «пропагандиста» цієї справи. Треба надіятися,
що читачі, чи принаймні більшість їх, правильно зрозуміють ту мету, з якою о.
Степан Ярмусь порушив і проаналізував у своїх книгах деякі з тих проблем, які
в нас (чи може краще б сказати, в деяких сферах нашого суспільства) вважаються
за «табу»
«Видрукувані праці доктора Степана Ярмуся – це повносильний
струмочок української богословської думки, яка нині переживає новий період
свого відродження. З першого дня появи Київського Патріархату отець став
професором Київської Духовної Академії і Семінарії нашої Церкви», – це слова591

оцінка Патріархом УПЦ КП Філаретом отця-доктора.
************************************************************
Степан Ярмусь (1925 - 2016) із с. Лідихів, що на Волині. Тут він здобув
початкову освіту. Знаходячись вже в діаспорі, з вересня 1960 р. перебував на
богословських студіях в Колегії св. Андрея у Вінніпезі, працював у Канцелярії
Консисторії Української Греко-Православної Церкви Канади під керівництвом
митрополита Іларіона (Огієнка). Отець був головним редактором «Вісника»
УГПЦК та церковного календаря «Рідна Нива». Водночас закінчив програму
бакалаврату в Манітобському університеті. Після написання праці «Проблема
пастирського покликання», здобув диплом магістра священної теологія. У 1981
р. на основі написання дисертації на тему «Людина й душпастирство в
богословському вишколі Православної Церкви», в якій розроблено оригінальний
концепт пастирської антропології, одержав диплом доктора душпастирства. В
1975-1985 рр. д-р С.Ярмусь працював професором Колегії Св. Андрея, деканом
її богословського факультету і редактором його органу «Віра й Культура». У
1985 р. був обраний на посаду Голови Президії Консисторії УГПЦ. Бажаючи
опрацювати предмет богослужбової духовності, отець С.Ярмусь в 1994 р.
написав докторську дисертацію на тему: «Миряни у звершенні Божественної
Літургії», одержавши диплом доктора богословських наук.
Отець-доктор є автором біля 50 праць на теми богослов'я, душпастирства,
геронтології, духовості, богопочитання та філософії, низки історичних праць і
спогадів, автором та редактором біля 10 підручників, співредактором видань
УВАН. Після відвідин України С.Ярмусь мав посади позаштатного професора
Київської духовної академії УПЦ КП, Почесного наукового співробітника
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН
України, а також почесного професора кафедри філософії Волинського
державного університету ім. Лесі Українки.
Майже щорічні приїзди отця С.Ярмуся в Україну після здобуття нею
незалежності – це виступи на різних зібраннях науковців, творчі дискусії з ними,
зустрічі з відомими в Україні церковними і громадськими діячами, відвідини
церковних і культурних установ, презентація своїх нових книг, виступи з лекціям
у вищих навчальних установах міст Києва, Луцька, Одеси, Севастополя. Отець
активно співпрацював із Відділенням релігієзнавства ІФ НАНУ при виданні
«Релігієзнавчого словника», десятитомної «Історії релігії в Україні», подає
статті-довідки до тритомної «Української Релігієзнавчої Енциклопедії» і до
«Енциклопедії України». Статті доктора з'являються на сторінках таких знаних
в Україні видань, як «Київська старовина», «Пам'ять століть», «Українське
релігієзнавство», «Історичний календар», «Український богослов», «Русалка
Дністрова», «Історія релігій в Україні» та ін. С.Ярмусь є автором багатьох
розділів колективних монографій і статей в тематичних наукових збірниках,
видрукуваних різними науковими інституціями України.
Відзначимо тут насамперед те, що отець Степан не так богослов, як
релігієзнавець,
релігієзнавець-філософ
й
історіософ.
Оригінальність
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філософського мислення професора визначає його зорієнтованість на проблеми
антропології. І тут доктор Ярмусь в українській філософській думці
неперевершений, бо ж він у своїх підходах до людини, її життя керується не
тільки психологічними, а й етнічними критеріями. Він вважає, що до справи
характеру духовості українського народу треба підходити під релігійнофілософським кутом з особливим використанням етно-психологічних критеріїв
в методології дослідження цієї проблеми.
Враховуючи те, що розуміння духу християнства і спосіб християнського
практикування залежить насамперед від духовості народу, який прийняв його,
отець-професор досить специфічно прослідковує зміну духовості українського
народу від давніх часів до сьогодення, вводячи при цьому в науковий обіг
поняття вісі духової орієнтації українця і відшуковуючи коріння духу народу в
ґрунті його релігійних вірувань. Саме релігійність, на думку отця-професора,
забезпечує людей духовою рівновагою, а православність і національні почуття є
фактором їх ідентифікації.
С.Ярмусю в розумінні питань буття й історії релігії не притаманна
православна ортодоксальність. Так, він не розглядає поганство як якусь
небажану випадковість, а включає його в контекст духового шляху людини до
істинного, живого Бога. Не все й в християнстві до душі богослову. Він
обґрунтовано твердить, що для Українського Християнства чужою є ідея
аскетизму, відречення від радощів земного життя в ім'я якогось відлюддя.
Значну увагу дослідник приділяє з'ясуванню проблеми православності
Українського Християнства. При цьому виразниками його в працях отцяпрофесора постають такі постаті українства як Іларіон Київський, Петро Могила,
Іларіон-Огієнко.
С.Ярмуся турбує нинішній стан християнства у світі, яке є недалеким від
кризи. Одним із виявів останньої, наголошує він, постають релігійні бродіння
нашого часу, з'явлення на релігійному полі все нових і нових релігійних течій.
Професор, на відміну від багатьох православних богословів, не прагне просто
відкинути їх як єресь. На прикладі харизматизму він доводить, що такі рухи
з'являються з необхідністю, що вони мають свої передумови в самому
християнстві. Все залежить лише від того, як ці передумови витлумачити. То ж і
маємо водночас Харизматизм і «Харизматизм». Привертає увагу праця С.Ярмуся
про масонство, в якій він доводить релігійність цієї течії і водночас показує
докорінну відмінність її від православ'я.
Більше всього отця-професора турбує доля Українського Православ’я,
збереження його самобутності й утвердження Помісності Української
Православної Церкви. А це тому, що православність (і саме в нашому
національному виявленні) він розглядає як невід'ємну рису українства. Отця
турбує те поверхове ставлення української людини до освоєння і збереження
своєї православності, яке нині часто зустрічається, пошуки якоїсь іншої
релігійності. Він пропонує шляхи утвердження її в своїй рідній православній
духовості через освоєння досвіду віри українця, наголошуючи водночас на
важливості душпастирської роботи священика. Видрукувані автором цього
тексту вибрані твори отця-доктора з висвітленням цих проблем одержали назву
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«Досвід віри українця» (К., 2000 і 2007).
В розкритті природи душпастирства у своїх працях отець неперевершений.
Тут знову виявилися його антропологічні наукові зацікавлення, психологічні
підходи до людини і людських спільнот. Справжнє душпастирство, вважає
отець-професор, вимагає знання людської природи, життєвого та духовного
досвіду, особистого обдарування на це служіння.
Степан Ярмусь першим ввів у широкий науковий обіг в українське
філософствування поняття духовості, відрізняючи його від широко вживаного в
нашій суспільній науці поняття духовності. Він також розкрив природу
кордоцентризму як одного із докорінних виявів української християнської
духовості. Ми можемо тут погоджуватися з аргументацією дослідника, а можемо
її не сприймати, але саме такий хід мислення послужив тією підвалиною, яка
спонукала отця взяти на себе ношу впорядкування праць геніального
українського (і це отець аргументовано обстоює) мислителя-кордоцентриста
Памфіла Юркевича. Це було зроблено тоді, коли в Україні ім'я цього філософа
числилося в переліку розкритикованих і відкинутих філософією ленінізму з
нашої духовності. Скажемо тут прямо: Юркевича ми спочатку вивчали по
Ярмусю. І це не випадково. Отець виокремлює антропологічну зорієнтованість
як характерну рису (а чи то й принцип) українського філософствування і веде її
від Григорія Сковороди через Юркевича до митрополита Іларіона (Огієнка), який
був його духовним наставником і який в розробці проблем людини С.Ярмусем
знайшов своє продовження.
Враховуючи те, що проблеми духовості нині набирають універсального
значення, виокремимо тут ще одну характерну рису творчого думання С.Ярмуся.
Це – певна зажуреність, сумливість. Можна сказати, що вона у нього сформована
довгорічним життям за умов нерідного діаспорного буття і постійною тугою за
своїм Рідним Краєм. Але тут слід ще додати, що її також сформувала та
трагедійна ситуація, яка вразила Українське Православ'я після поглинення
Київської митрополії Московською Церквою і яка в різних виявах вела його до
тієї Шевченком названої «Церкви-домовини», без відродження якої вже у формі
Помісної Православної Церкви про вільну Україну досить говорити. Ярмуся
турбує нинішня ситуація в Православ'ї країни його батьків.
Дослідницька діяльність отця Степана одержала високу оцінку знаного в
діаспорі доктора-філософа й історика Ю.Мулика–Луцика, який наголошує, що
Ярмусь заманіфестував її релігійно-філософською спрямованістю. Але його
релігійно-філософський підхід до розглянутих ним проблем базується не на
спекулятивності й абстрактних категоріях мислення, а спирається виключно на
життєву дійсність. До основних елементів того підґрунтя, на якому базується
релігійно-філософський підхід С.Ярмуся до людини й людської спільноти та до
їхнього життя й духових інтересів, належать психологічні критерії.
На противагу традиційній філософії релігії, що має абстрактноспекулятивний характер, філософське мислення отця Ярмуся в його відношенні
до сутності релігії в основному спрямоване на ті факти, які можна коротко
означити як «релігійне життя й переживання».
Зацікавлення доктора Ярмуся природою релігійного духу не могло не
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привести його до зацікавлення духовістю українського народу, до якої він
підходить, як вище зазначалося, із релігійно-філософського становища, яке в
тому випадку позначилося в нього перевагою критеріїв психологічного
характеру. Її зміст він сам вважає не за теорію сутності духовості українського
народу, а тільки за ілюстративні приклади, які, на його думку, свідчать про те,
що до справи характеру духовості нашого народу треба підходити під релігійнофілософським кутом, з особливим узглядненням етно-психо-логічних критеріїв
в методології її дослідження.
Твердження С.Ярмуся, що той феномен, яким є наша етнічна духовість,
виявився стабільним на всьому історичному шляху українського народу,
незважаючи на мінливі обставини його життя, очевидно само собою означає, що
за того чинника, який вирішив характер української духовості, він вважає не
щось інше, а тільки вдачу українця. Але, як видно, етнічну вдачу Ярмусь вважає
тільки за потенціал, який в обставинах абсолютного гніту може й не
актуалізуватися, тобто не проявляти себе, а тим самим і не відігравати якусь роль
у формуванні етнічної духовості такого народу, який опинився в умовах
крайнього поневолення. Тоді на місці природної (етнічної) духовості такого
народу (чи принаймні в деяких його прошарках) може постати другорядна
духовість — така, що являє собою продукт поневолення.
Виходячи з такого висновку, як аксіоми, що розуміння духу християнства
та спосіб практикування його залежали від духовості того народу, який прийняв
цю релігію, С.Ярмусь твердить, що наші предки рівнем свого християнського
життя перевищували греків (від яких вони прийняли Віру Христову). Адже,
наголошує він, ще навіть тоді, коли русичі (предки українського народу) не були
християнами, під оглядом етичного аспекту своїх релігійних вірувань вони
перевищували християнську Грецію.
Також однією з новацій на нашому ґрунті є той факт, що С.Ярмусь
теоретично провів лінію розмежування між тими двома предметами
дослідження, які можна окреслити як два основні аспекти сприймання релігії та
поняття про її сутність. Критерій першого з них полягає в етико-фідеїстичному
прагматизмі реr sе, а критерієм другого з них є церковно-віросповідна
нормативність. Маючи на увазі ті два явища, що були тут названі «двома
аспектами сприймання релігії й поняття про її сутність», С.Ярмусь на етнічній
основі проголошує той факт, що українські народні маси, не знаючи основних
церковно-віросповідних норм, силою самого цього факту здетерміновані
обмежуватися тим аспектом сприймання своєї віри і поняття про неї, який в
основному базується на тому критерії, яким є етико-фідеїстичний прагматизм.
При цьому вони все ж таки переконано вважають себе за правовірних
послідовників своєї віри й членів своєї Церкви.
Тут треба підкреслити той факт, що домінантною прикметою науководослідницької творчості С.Ярмуся є її методологічна інтенція. Завдання своє він
вбачає не в постулюванні розв'язок тих проблем, що ними є різні аспекти справи
духовості українського народу, а переважно в намірах запропонувати свої
сугестії щодо методології дослідження етнічного «психе» нашого народу.
Відійшов до Божого Дому, залишивши нас, професор Степан Ярмусь на
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90-му році свого життя. Надто тяжким був стан здоров’я отця в останньому році.
Тут кожний день для нього міг бути роковим.
Патріарх УПЦ КП Філарет, оцінюючи постать Ст. Ярмуся, наголосив:
«Довголітнє проживання в діспорі не внесло змін у душу отця Степана. Він
залишився українцем і, займаючи там помітні посади в Українській ГрекоПравославній Церкві, всіляко сприяв збереженню її національного обличчя,
української православної традиції. Видрукувані праці доктора – повносильний
струмочок української богословської думки, яка нині переживає новий період
свого відродження. З першого дня появи Православної Церкви Київського
Патріархату отець Степан Ярмусь включився в лави тих, хто підтримував її
становлення і розвиток. За активну і плідну діяльність, спрямовану на
утвердження Київського Патріархату і формування позитивної громадської
думки про нього в українській діаспорі Церквою було нагороджено отця орденом
Святого Князя Володимира. Він став професором Київської Духовної Академії і
Семінарії УПЦ КП. Його праця «Сучасне душпастирство» видрукувана тут як
підручник». Ці слова глава Київського Патріархату написав у травні 2002 року,
благословляючи вихід у світ за науковою редакцією автора цієї статті вибраних
творів отця під назвою «Досвід віри українця».
Народився Степан Ярмусь 25 травня 1925 року в селі Лідихів, що біля
Почаєва на Волині. В народній школі села він здобув початкову освіту. З липня
1942 і до початку 1944 року юнак, разом з багатьма односельчанами, знаходився
на примусовій роботі в Німеччині. Восени 1944 року Ст. Ярмусь з групою
товаришів вступив в ряди вояків дивізії «Галичина», а згодом став бійцем Першої
Дивізії Української Національної Армії. Частини, в яких служив Ст. Ярмусь,
були два рази роззброєні німцями, але початки 1945 року були такі, що це
роззброєння довго не тривало. Коли наближався кінець війни, то, згідно з
домовленістю українського військового командування з командою англійських
збройних сил, українські військові частини перейшли в англійський полон. Два
роки вони перебули в статусі полоненних в Італії, а пізніше ще півтора року в
Англії. В італійському Реміні з отцем були відомі опісля греко-католицькі
богослови Іван Музичка та Іван Шевців, православний діяч Української Англії
Святомир Фостун.
В 1951 році Ст.Ярмусь був запрошений на пастирські курси, які були
організовані адміністрацією Української Автокефальної Православної Церкви в
Лондоні. У вересні 1956 року він прийняв дияконське й священиче свячення від
митрополита Никанора і був призначений на Свято-Миколаївську парафію в
Лондоні, в якій, як священик-робітник, прослужив чотири роки.
У вересні 1960 року отець став стипендіатом Української Православної
Церкви Канади і поступив на богословські студії в Колегії св. Андрея у Вінніпезі.
Чотирирічну програму навчання на них він закінчив за два роки. З листопада
1962 року отець Ст. Ярмусь з благословення митрополита Іларіона (Огієнка) став
працювати в Канцелярії Консисторії Української Православної Церкви. Він був
тут помічником редактора «Вісника», який тоді редагував д-р Юрій МуликЛуцик. Тринадцятий Собор УПЦК обрав його в члени Консисторії, а
Консисторія обрала вже на посаду Секретаря своєї Президії. З цієї посади Степан
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Ярмусь звільнився в 1967 році і обрав душпастирську працю в об'єднаній
православній парафії у провінції Саскачеван. Проте вже влітку 1969 року отця
було призначено на посаду головного редактора «Вісника УПЦК» й церковного
календаря «Рідна Нива«. Восени 1969 року його було запрошено викладати курс
гомілетики в Колегії св. Андрея у Вінніпезі. Він був також пов'язаний із
видавництвом і друкарнею «Українського Голосу», де часто друкувалися його
статті.
У 1970 році Степан Ярмусь почав, а 1974 році закінчив програму
бакалаврату в Манітобському університеті. На цій підставі Колегія св. Андрея
замінила його попередній диплом на диплом магістра богослов'я. В 1977 році,
після закінчення клінічного пастирського вишколу в Міжконфесійному
пасторальному інституті і написання магістерської праці «Проблема
пастирського покликання», здобув диплом магістра «Священної теології». 1981
року на основі пророблення курсів, семінарної праці та написання дисертації на
тему «Людина й душпастирство в богословському вишколі Православної
Церкви» одержав диплом доктора душпастирства. В названій дисертації Ст.
Ярмусь розробив оригінальний концепт пастирської антропології.
Від 1975 до 1985 року д-р Ст. Ярмусь був повноштатним, а потім –
неповноштатним (за сумісництвом) професором Колегії Св. Андрея.У 1985 року
Церковним Собором його обрано на адміністративну посаду Голови Президії
Консисторії Української Православної Церкви Канади. За час каденції Степана
Ярмуся на цій посаді УПЦК відсвяткувала 1000-річчя хрещення Русі-України та
завершила переговори зі Вселенською Патріархією встановленням
сопричастного єднання з нею, що сталося 1 квітня 1990 року. В той день єпископ
Юрій (нині - Предстоятель УПЦК) і отець-протопресвітер Степан Ярмусь стали
у Патріаршому Соборі Св. Георгія в Константинополі до св. Престолу разом із
главою Константинопольської Церкви митрополитом Варфоломеєм –
теперішнім Вселенським Патріархом, здійснили Божественну Літургію й спільно
причастилися. Літургію цю відкривав отець Ст. Ярмусь. Він виконав її початок
українською мовою. Певно що це сталося перший раз в історії Вселенської
Патріархії. Всі інші виголоси в цій Літургії владика Юрій і отець-доктор Ст.
Ярмусь проголошували своєю рідною українською мовою. Це було надто
знаменно! Українська мова була визнана Вселенською Патріархією як мова, що
є придатною для літургійного Богослужіння. Бажаючи опрацювати предмет
богослужбової духовості, отець Ст. Ярмусь ще в 1984 році записався на нові
студії в духовній семінарії у Сан-Франціско, які закінчив лише в 1994 році.
Написавши докторську дисертацію на тему: «Миряни у звершенні Божественної
Літургії», він одержав диплом доктора богословських наук.
Степан Ярмусь є автором біля 50 праць на теми богослов'я, душпастирства,
геронтології, духовості, богопочитання та філософії. Отець-доктор є також
автором та редактором біля 10 підручників, співредактором видань УВАН.
Очолюючи декілька років редакційну колегію газети «Український голос», він
видрукував на її шпальтах велику кількість статей з питань церковного і
суспільного життя, які ввійшли потім частково у підготовлену отцем збірку
«Журналістичний профіль» обсягом понад 600 широкоформатних сторінок.
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Степан Ярмусь був також відповідальним редактором «Вісника» і календаря
«Рідна Нива». Після відвідин України отець-доктор особливо втішався своєю
посадою позаштатного професора Київської духовної академії Української
Православної Церкви Київського Патріархату та Почесного наукового
співробітника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України. Він є також почесним професором кафедри філософії
Східноєвропейського університету імені Лесі Українки в м. Луцьку на Волині.
В академічних і церковних колах України отець багато років користується
особливою повагою. Він бував протягом багатьох років доповідачем чи
співдоповідачем на різних академічних форумах, конференціях, симпозіумах,
засіданнях відділів академічних наукових інститутів. Має свої видруки в різних
наукових збірниках, часописах, газетах. Праці Ст. Ярмуся знаходяться в багатьох
наукових бібліотеках України.
Отець-доктор біля 10 років працював професором, а також деканом
богословського факультету Колегії св. Андрея у Вінніпезі. Водночас він був
редактором наукового видання цього факультету «Віра й Культура». Прийшлося
виконувати отцю в цю десятирічку й функції Президента Видавничої Спілки
«Тризуб», що видавала щотижневу газету «Український Голос», а водночас
займалася великою благодійницькою діяльністю для України. Незважаючи на
велику завантаженість богословською та адміністративною роботою, отець
знаходив час для опікування церковною громадою в містечку Кенорі, що в
провінції Онтаріо.
Майже щорічні приїзди отця Ст. Ярмуся в Україну після року здобуття нею
незалежності і десь до 2010 року – це не тільки відвідини родичів і друзів, а й
неодноразові виступи на різних зібраннях науковців, творчі дискусії з ними,
зустрічі з відомими в Україні церковними і громадськими діячами, відвідини
церковних і культурних установ, презентація своїх нових книг, виступи з лекціям
у вищих навчальних установах міст Києва, Луцька, Одеси, Севастополя. Його
слухали студенти Національних університетів імені Тараса Шевченка в Києві і
«Києво-Могилянської Академії». Отець активно співпрацював із Відділенням
релігієзнавства ІФ НАНУ при виданні «Релігієзнавчого словника», десятитомної
«Історії релігії в Україні», подав біля 50-ти статтей-довідок до тритомної
«Української Релігієзнавчої Енциклопедії» і до «Енциклопедії України». Статті
доктора з'являються на сторінках таких знаних в Україні видань, як «Київська
старовина», «Пам'ять століть», «Українське релігієзнавство», «Історичний
календар», «Український богослов», «Русалка Дністрова», «Історія релігій в
Україні» та ін. Ст. Ярмусь є автором багатьох розділів колективних монографій
і статей в тематичних наукових збірниках, видрукуваних різними інституціями в
Україні. В останні роки він зауважив на тому, що його як богослова-науковця
більше шанують в Україні, ніж в Канаді, а Церквою, якій віддав стільки років
свого життя, залишається майже забутий. Зате на бесіди на духовні теми стали
приходити українські баптисти.
Особливо чутно - як в Канаді, так і в Україні - звучав голос отця-професора
на захист Українського Православ'я, його Церкви – Київського Патріархату, який
нагородив Ст. Ярмуся за це орденом святого Володимира. За громадську
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діяльність, зорієнтовану на утвердження незалежності України, її духовну і
національну розбудову, за реальну реалізацію Іларіонового гасла, що «служити
своєму народу, то служити Богові, Українській Церкві», Степан Ярмусь одержав
в Україні медаль Бориса Грінченка і медаль Арсена Річинського.
В Україні донедавна мало що знали про Степанав Ярмуся. Його прізвище
зустрічалося серед тих, кого, як буржуазного націоналіста, в соціалістичні часи
блюзнірно зараховували до «найлютіших ворогів українського народу». Багата і
різнотемна творча спадщина науковця-богослова, філософа й історіософа
залишалася недоступною для вивчення, бо ж знаходилася під забороною. Та й не
доходила вона в Україну. А між тим Степан Ярмусь працював на незалежність
від Московського колонізатора його Рідного Українського Краю навіть в далекій
Канаді. Про це свідчить не лише зміст його наукових і науково-публіцистичних
праць, а й діяльність у структурах Української Греко-Православної Церкви
Канади.
Після одержання Україною незалежності автор цієї статті прагнув
поближче пізнати творчий доробок отця-професора з Канади. Зараз навіть
пригадати не можу, коли я з ним вперше зустрівся. Це може тому, що ми
зустрілися як брати-однодумці і знайомство наше відбулося задовго до нашого
очного побачення. В своїх листах Степан Ярмусь йменував мене «друже/брате».
І то так: ми стали братами. Нас поріднила Україна, боротьба за Помісність
Українського Православ'я. Водночас я вважав своїм обов'язком взятися за праці
Степана Ярмуся, які друкувалися в різні роки в Канаді в різних книжках і
часописах, і, уважно прочитавши їх, підготувати на їх основі змістовно цільну
книгу «Досвід віри українця». Вона розкриває бачення богословом особливостей
віри українця не лише в історичному контексті, а й в контексті сьогодення. Книга
виходила у світ двома виданнями. Нині постало питання видруку ще однієї
збірки тих праць отця, які видрукувані в різних збірках і часописах в останні роки
його життя. Отцем написано й передано до редакції «Української Релігієзнавчої
Енциклопедії» десь біля п’ятидесяти статей-довідок (він їх називав «гаслами»),
які ввійдуть до її трьох томів.
Опрацювавши весь творчий доробок Степана Ярмуся, відзначу тут
насамперед те, що отець не так богослов, як релігієзнавець, релігієзнавецьфілософ й історіософ. Оригінальність філософського мислення професора
визначає зорієнтованість на проблеми антропології. І тут отець в українській
філософській думці неперевершений, бо ж він у своїх підходах до людини, її
життя керується не тільки психологічними, а й етнічними критеріями. Я
повністю погоджуюся з відомим діаспорним вченим Ю.Муликом-Луциком, який
відзначив, як здобуток, науковий висновок Ст.Ярмуся, що до справи характеру
духовості українського народу треба підходити під релігійно-філософським
кутом з особливим використанням етно-психологічних критеріїв в методології
дослідження цієї справи. Враховуючи те, що розуміння духу християнства і
спосіб христянського практикування залежить насамперед від духовості народу,
який прийняв його, отець-професор досить специфічно прослідковує зміну
духовості українського народу від давніх часів до сьогодення, вводячи при цьому
в науковий обіг поняття вісі духової орієнтації українця і відшуковуючи коріння
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духу народу в грунті його релігійних вірувань. Саме релігійність, на думку отцяпрофесора, забезпечує людей духовою ріновагою, а православність і національні
почуття є фактором їх ідентифікації.
Не стану тут переповідати основні положення філософського (і це без
якихось натяжок) світорозуміння Ст. Ярмуся. Сподіваюся, що читач сам опанує
вже видрукувані в Україні праці отця, в тому числі й мною упорядковану збірку
«Досвід віри українця». Відзначу лише, що хоч Степан Ярмусь і богослов і
священнослужитель, але йому в розумінні питань буття й історії релігії не
притаманна непродумана ортодоксальність. Зокрема, він не розглядає поганство
як якусь небажану випадковість, а включає його в контекст духового шляху
людини до істинного, живого Бога. Не все і в традиційному християнстві до душі
богослову. Він обгрунтовано твердить, що для Українського Християнства
чужою є ідея аскетизму, відречення від радощів земного життя в ім'я якогось
відлюддя, затворництво і обмеження релігійності лише обрядодіянням.
Значну увагу отець, як дослідник, приділяє з'ясуванню проблеми
православності Українського Християнства. При цьому виразниками його
духового вияву в працях богослова постають такі постаті українства, як Іларіон
Київський, Петро Могила та Іларіон-Огієнко. З останнім його поєднував десяток
років сумісної праці в Консисторії УПЦ Канади, в якій отець був головою
Президії.
Степана Ярмуся турбував нинішнй стан християнства у світі, яке є, на його
думку, не далеким від кризи. Одним із виявів останньої, наголошував він,
постають релігійні бродіння нашого часу, з'явлення на релігійному полі все
нових і нових релігійних течій. Професор, на відміну від багатьох православних
богословів, не прагнув просто відкинути їх як єресь. На прикладі харизматизму
він доводить, що такі рухи з'являються з необхідністю, що вони мають свої
передумови в самому християнстві. Все залежить лише від того, як ці
передумови витлумачити. То ж і маємо водночас Харизматизм і «Харизматизм».
Привертає увагу праця Ст. Ярмуся про масонство, в якій він доводить
релігійність цієї течії і водночас показує докорінну відмінність її від православ'я.
Більше всього отця-професора турбувала доля Українського Православ’я,
збереження його самобутності й утвердження Помісності Української
Православної Церкви. А це тому, що православність (і саме в нашому
національному виявленні) він розглядав як невід'ємну рису українства. Отця
турбувало те поверхове ставлення української людини до освоєння і збереження
своєї православності, яке нині часто зустрічається, пошуки якоїсь іншої
релігійності. Він пропонував шляхи утвердження її в своїй рідній православній
духовості через освоєння досвіду віри українця, наголошуючи водночас на
важливості душпастирської роботи священика. В працях Ярмуся конкретизовано
цей досвід і водночас шляхи його формування.
В розкритті природи душпастирства, зокрема православного, Степан
Ярмусь у своїх працях є неперевершеним. Тут знову виявилися його
антропологічні наукові зацікавлення, психологічні підходи до людини і
людських спільнот. Справжнє душпастирство, вважає отець-професор, вимагає
знання людської природи, життєвого та духовного досвіду, особистого
600

обдарування на це служіння.
Степан Ярмусь першим ввів у широкий науковий обіг в українське
філософствування поняття духовості, відрізняючи його від широко вживаного в
нашій суспільній науці поняття духовності. Він також розкрив природу
кордоцентризму як одного з докорінних виявів української християнської
духовості. Ми можемо тут погоджуватися з аргументацією дослідника, а можемо
її не сприймати, але саме такий хід мислення послужив тією підвалиною, яка
спонукала отця взяти на себе ношу впорядкування праць геніального
українського (саме українського - і це отець аргументовано обстоює) мислителякордоцентриста Памфіла Юркевича. Це було зроблено тоді, коли в Україні ім'я
цього філософа числилося в переліку розкритикованих і відкинутих філософією
ленінізму з нашої духовності. Скажу тут прямо: Юркевича ми спочатку вивчали
по Ярмусю. І це не випадково. Отець виокремлює антропологічну
зорієнтованість як характерну рису (а чи то й принцип) українського
філософствування і веде її від Григорія Сковороди через Юркевича до
митрополита Іларіона (Огієнка), який був його духовним наставником і який в
розробці проблем людини отцем Степаном Ярмусем знайшов своє продовження.
Враховуючи те, що проблеми духовості нині набирають універсального
значення, автор статті виокремлює ще одну характерну рису творчого думання
Степана Ярмуся. Це – певна зажуреність, сумливість. Можна сказати, що вона у
нього сформована довгорічним життям за умов нерідного діаспорного буття і
постійною тугою за своїм Рідним Краєм. Але тут слід ще додати, що її також
сформувала та трагедійна ситуація, яка вразила Українське Православ'я після
поглинення Київської митрополії Московською Церквою у 1686 році і яка в
різних виявах вела його до тієї Шевченком названої «Церкви-домовини», без
відродження якої вже у формі Помісної Православної Церкви про вільну Україну
досить говорити. Степана Ярмуся турбувала нинішня ситуація в Православ'ї
країни його батьків, належність близької до його батьківської оселі Почаївської
Лаври до Московського Патріархату. Він всі свої сили протягом останнього
двадцятиріччя життя віддавав обстоюванню в Канаді права на єдине
представництво в українському православному світі Церкви Київського
Патріархату, за що в останні роки життя посипалися на нього різні форми
несприйняття від тих, хто в засліпленні ідеєю канонічністі – опосередковано чи
прямо – став на підтримку в Україні тих з православних, для кого рідне забулося
або залишається непобаченим.
Такі знайшлися і в рідній для Степана Ярмуся Українській ГрекоПравославній Церкві Канади. Як емерит, отець останні п’ять років жив в
старечому домі, як вже вище зазначалося, фактично забутий нею. Він не міг
поїхати до США в родину сина отця Андрія, куди із-за симпатій до Київського
Патріархату був випхнутий владиками УГПЦК, бо ж пообіцяв дружині
Константі бути похованим біля неї у Вінніпезі. А це так і трапилося. Могила
Степана Ярмуся при цьому й поруч із могилою його духовного батька
митрополита Іларіона (Огієнка).
Предстоятель Української Православної Церкви Канади митрополит
Юрій виявив свою неповагу не тільки до смертельно хворого отця Степана в
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останні роки його життя, а й до моїх прохань з докором про забутість.
Виявляється, що ця «забутість» була своєрідною «подякою» отцю за його
симпатії до Церкви Київського Патріархату. І чогось дивного в цьому немає. Для
Юрія більш рідним є Константинополь (а відтак опосередковано Москва), ніж
Київ. Згадаємо принагідно, що один з очільників Константинопольського
Патріархату, до якого лакейськи нині належить Церква православних українців
Канади, під час відвідин України за запрошенням Московської Церкви і зустрічі
із Всеукраїнською Радою Церков навіть недипломатично цявкав, що вони не
визнають такого патріархату, як Київський. А між тим Константинополь в
порівнянні з Київським патріархатом є спільнотою-мізером, вихід з якого, якби
й трапився, Українських Православних Церков США і Канади взагалі залишає
його парафіяльно ні з чим. Дивною також є позиція останніх щодо України: коли
у нас не було своїх Православних Церков, то українці-православні цих країн
залишалися незалежними, а коли ж з’явилися, то й УПЦ США, й УПЦ Канади
побігли під Константинополь. І після цього вони ще продовжують називатися
українськими. Без помилки їх краще було б називати російськими, бо таку
належність вони опосередковано засвідчують своїм буттям в тамдемі
«Константитнополь-Москва».
В наших телефонних розмовах із Степаном Ярмусем постійно звучала його
затурбованість тим станом, в якому знаходиться Україна, воюючи із своїм
віковічним ворогом – Московією. З болем в душі отець спостерігав бездарність
керівництва країною її нинішнього Президента, який своєю бездумною
«тактикою тишини», наданою можливістю ворогу озброїтися і переозброїтися,
зміцнити свої наступальні позиції, поповнитися новими бандидами, робить нас
безсилими перед російсько-сепаратистським ворогом, фактично готує країну до
капітуляції перед Росією, де працюють на бюджет РФ порошенківські рошени.
Українські патріоти гинуть щодня навіть без згадки в радіо- і телепередачах їх
імен, а лише із перерахунком їх смертей і поранень. Кров українських вояків на
руках тих, хто фактично обеззброєними виставляє наших патріотів перед
ворогом без права першим вистрілити в нього. Гинуть люди, втрачають своє
житло, усталений побут і повноцінні сім’ї, зростає кількість сиріт і вдів,
тривожним і невизначеним є наше майбуття. Отець плакав, коли про все це
говорив нам телефоном і постійно молив Бога відвернути всі ті випробування,
які принесли українцям московські фашисти.
Українська релігієзнавча спільнота не забувала Степана Ярмуся.
Телефонно, інтернетно та листами ми постійно спілкувалися з ним, говорили з
отцем навіть за два дні до відходу його душі в Божу оселю. Статті науковця
з’являлися в різних видруках в Україні, записані його доповіді виголошувалися
на наукових конференціях, праці Степана Ярмуся вивчаються і цитуються
дисертантами, студентами-релігієзнавцями при написанні дипломних робіт,
аспірантами – при написанні дисертацій. Можна сказати певно, що ми повернули
Ярмуся-дослідника, отця-богослова в українську релігієзнавчу науку, в контекст
нинішньої богословської і філософської думки України. Досвід віри Степана
Ярмуся як українця слугує Отчому Краю в роки його духовного і національного
відродження, вирішення проблем церковної єдності і автокефальності в
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розбудові Українського Православ’я, в період вибудови незалежної української
держави, утвердження Української Україна.
4.7 СВЯТОМИР ФОСТУН ЯК ВИРАЗНИК ДУМАНЬ
ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ
Святомир Фостун – це насамперед учасник національно-визвольної
боротьби України 40-х років м.ст., член ОУН, військовий старшина у ранзі
майора, доктор правових наук, пуліцист, відомий український письменникроманіст історичного жанру (романи «Над Галичем гримить», «Нас розсудить
Бог», «Звідуни степних когорт», «Шляхами смерті!», «Вогонь з Холодного Яру»,
збірки етюдів «На крилах життя» і «Стежинами життя»). Він відзначився своєю
великою активністю у сфері громадсько-політичного, культурного і церковного
життя українців Великої Британії. Фостун творчо і результативно діяв в багатьох
діаспорних організаціях і товариствах, був активним в українському
національно-визвольному житті. Плідно займався редакторською роботою: був
головним редактором тижневика «Українська думка», часописів «Сурмач»,
«Вояки воякам», «Відомості», інших журналів і газет. Фостун був організатором
багатьох наукових конференцій, зібрань українців діаспори та святкових імпрез.
Його характеризувала невсипуща діяльність, жертовність, доброзичливість,
оптимізм, творча наснага, а насамперед – українськість. Громадські інтереси він
завжди ставив вище від особистих. Його життя в діаспорі було пронизане тугою
за Батьківщиною. «Згораю вогнем страждання за Тобою, моя рідна земле», писав він, вірячи при цьому в те, що «ми ще зустрінемося на рідних шляхах та
вітатимемо Волю, що буде народжуватися у буремних гримучих днях».
Після Другої світової війни Святомир Фостун жив і працював переважно у
Великій Британії, куди загнала його лиха доля скитальця. Тут, а опісля і в
незалежній Україні, він був головою Об’єднання бувших вояків-українців,
секретарем Союзу Вільних Українців Великої Британії, в 1971-1973 роках
Генеральним секретарем Світового конгресу вільних українців, віцепрезидентом Світової Ради комбатанських організацій, членом Всеукраїнського
об’єднання ветеранів, почесним членом Головної булави Всеукраїнського
братства ОУН-УПА, членом Спільки офіцерів України і Головою Лондонського
осередку СМОУ, членом Спілки письменників України, головою Громадського
суду Європейського конгресу українців та інше.
Об’єднання вояків-українців постійно підтримувало Українські Церкви,
закликало до взаємопорозуміння й поваги між людьми, що належать до різних
конфесій. Членами ОбВУ були отці Емануїл Кордуба і Василь Заславський,
довголітніми капеланами ОбВУ були отці Іван Музичка, Ярема Гаврилюк, а
також владика Михаїл Кучмяк. Тісна співпраця існувала у Любомира Фостуна з
ієрархами і священиками Української Православної Автокефальної і Української
Греко-Католицької Церков. Святомир Фостун був членом митрополичої ради
Української Автокефальної Православної Церкви в діаспорі та Єпархіального
управління у Великій Британії, а водночас редактором єпархіального часопису
«Відомості».
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Життєвий шлях Святомира-Михайла Фостуна добре описав дослідник цієї
видатної постаті української діаспори Петро Сорока в монографічних працях
«Святомир Фостун. Літературний портрет» (Тернопіль, 2002) та «Фостун
Михайло-Святомир» (Тернопіль, 2005). Ними значною мірою й будемо
користуватися при написанні цього нарису.
Родина Фостунів належала до тих, яких більшовицька влада прирікала на
повне знищення. Змогла вижити вона тільки дивом, всупереч усім життєвим
обставинам, які склалися для неї у передвоєнні роки. Свідомі українські
патріоти, щирі безкомпромісні націоналісти, працелюбні господарі, які міцно
стояли на своїй землі і з праці своєї жили добротно і заможно, Фостуни були
приречені на пограбування, репресії і сибірські тюрми з боку прийшлої в 1939
році в Західну Україну комуністичної влади. Добре усвідомлюючи таку можливу
нещасну долю, всі без винятку Фостуни прийняли виклик нелюдської радянської
системи, а відтак боролися проти неї не на життя, а на смерть, не чекаючи жодної
пощади від неї, жертвуючи членами своєї сім’ї. На своїй українській землі вони
хотіли бути чесними громадянами і вільними людьми. Тільки війна врятувала
родину Фостунів від виселення до Сибіру ще в 40-ові роки, але така загроза
нависла над ними знову, коли німці програли війну. Одні з них прийняли
мученицьку смерть, а інші розсіялися по чужих і далеких, але вільних світах. З
роками вони довели, що й там можна жити і боротися за вільну від московськобільшовицького ярма і незалежну Україну. Яскравим прикладом такої боротьби
є, зокрема, в деталях описане П.Сорокою життя Михайла-Святомира Фостуна.
Народився Михайло Фостун 22 листопада 1924 року в селі Милуваня на
Станіславщині в патріотичній учительській родині. Батько Святомира був
винятково побожний. Усе своє свідоме життя він регулярно відвідував церкву,
був практикуючим християнином, навіть тоді, коли на західні землі України
прийшли більшовики і надто скоса дивилися на тих, хто виявляв свою
прив’язаність до церковного життя. У найпохмуріші часи, коли церква була
відокремлена від держави, а церковнослужителі зазнавали гоніння і
переслідувалися, глава сім’ї Фостунів виконував у церкві обов’язки сільського
дяка. Святим і неробочим днем для родини Фостунів була неділя. Всі вони
щонеділі і в дні всіх свят відвідувала Богослужіння в храмі, збудованому ще в
1855-1860 роках. В 1935 році у центральну стіну храму було вмуровано велику
бронзову таблицю з іменами 22 жителів села, які загинули у визвольних
змаганнях за соборність України. В цьому списку було й ім’я Миколи Фостуна –
найстаршого сина Івана та Євдокії Фостунів.
З любов’ю описує свій сільський храм Святомир Фостун: «Храм уріс
своїми грубезними мурами цупко в землю, вкрився сивиною століть і живе
вічністю. Пливуть над ним розвійними хвилямим кучеряві весни, розвійні
літечка, вітрочолі осені і білогриві зими. В середині храму царює тишина…
Темніють древньою старовиною святці на образах… У глибоких застінках храму
миготять свічечки. Тихо шепчуть уста мирян молитви. У храмі є Бог».
З роками прихильність до церкви і відданість вірі у сім’ї Фостунів тільки
посилювалася. Тому й з’явилася думка направити Михайла вчитися у духовну
семінарію. «Мені здається, що з тебе вийшов би добрий душпастир, а вище цього
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на світі немає нічого», - радив батько синові. Проте Михайло відчував, що
звертатися до людей словами молитви – це не для нього. Для цього треба мати
покликання, а він відчуває у собі потребу до більш героїчного життя, подібному
життю старшого брата Миколи, який загинув за Україну. Проте події
розгорталися так швидко, що вже було не до розмов про священство. Прихід в
1939 році у Галичину нових окупантів в масці «визволителів» привів Михайла
до Організації Українських Націоналістів. Він готовий був до боротьби проти
нових загарбників – більшовицьких, за овечими шкурами яких ховалися хижі
вовки. Приймаючи присягу на таку боротьбу, він зокрема наголосив: «Я Дух
відвічної стихії, що спас тебе від монголо–татарської навали, поставив тебе на
грані двох світів творити нове життя. Здобудеш Українську державу або загинеш
у боротьбі за неї».
Михайло Фостун був свідком незліченних безчинств, які чинили
«визволителі» над беззахисними людьми. Арешти і депортації в Сибір,
насильницька колективізація, наруга над національно свідомими українцями –
ось реальні дії влади нових, московських колонізаторів. Зрозуміло, що все це
викликало глибоку ненависть і відразу в серці кожного українця щодо
московських зайд. Як вже вище зазначалося, в 1940 році більшовики за
націоналізм розстріляли старшого брата Михайла. То ж покликання до збройної,
а не молитовної боротьби, до помсти було природним покликанням у брата
молодшого. Відтак світогляд громадянина-патріота формувався у Святомира
Фостуна через участь його в національно-визвольному русі ОУН-УПА. В лавах
дивізії «Галичина» він знаходився на східному фронті, воюючи з російськими
окупантами.
Свої історичні романи Святомир Фостун почав писати під час перебування
в таборі полоненних в Реміні (Італія). В 1947 році він добрався до Англії.
Наступили роки тяжкого життя заробітчанина. Проте з часом все ж удалося
скитальцю Фостунузаробити на нормальні побутові умови життя.
Маючи якусь вроджену любов до навчання, Любомир поступає на заочне
відділення факультету української літератури Українського Вільного
Університету в Мюнхені. Літературознавчі студії тут він пройшов під науковим
керівництвом відомого професора Петра Голубченка-Шатна. З 1953 року
продовжив свої студії в Канаді, де здобув звання доктора юридичних наук. З 1961
року Святомир Фостун знову в Англії. Тут він з 1976 року і до кінця днів своїх
пов’язав свою долю з Любою Ганущак, з якою прожив у злагоді й любові майже
28 років. Шануючи його пам’ять, пані Люба після трагічної смерті чоловіка
переїхала на Івано-Франківщину до села Крихівці, щоб бути ближче до могили
дорогого їй Святомира.
З проголошенням незалежності України Святомир Фостун спрямував свою
громадсько-політичну, культурницьку і патріотичну діяльність передовсім на
терени рідної землі, на свою Вітчизну. Починаючи з 1991 року, він, незважаючи
на поважний вік і прикрі фізичні недуги, відчув другу молодість, приплив нових
сил і користувався кожною щасливою нагодою, щоб побувати в Україні. Рідна
земля наснажувала його новим духом. Він багато виступав тут на велелюдних
мітингах і панахидах, зустрічався з керівниками громадських, наукових і
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політичних організацій. Тут він став Почесним науковим співробітником
Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди
Національної Академії наук України.
Під час своїх виступів на різних зібраннях С. Фостун ніколи не імітував
свою ширість, не прагнув говорити красиво й урочисто. Його словом нібито
промовляли душі тих героїв, які навічно лягли в могили борців за вільну Україну
і приймають виголошену бойовим побратимом їм славу. Поїздки в Україну були
для Фостуна не просто даниною шани рідній землі, бажанням ще раз побачити
кохану батьківщину і вклонитися могилам борців за її незалежність, а частиною
невсипущої організаційної діяльності особи з гарячою українською душею. Як
справжні патріоти, з ініціативи Святомира Фостуна українці діаспори провели
збір коштів на відкриття пам’ятників тим героям, які загинули в боротьбі за волю
України.
Урочистим маршем 8 серпня 1992 року Святомир Фостун провів
Софіївським майданом Києва бувших вояків-дивізійників, які були делегатами
урочистих зборів Об’єднання вояків-українців. Після цього маршу відбувся
молебен на Володимирській гірці біля пам’ятника Володимиру-Хрестителю.
Життя Святомира Фостуна разом ще з трьома його бойовими побратимами
обірвалося в автокатастрофі 25 липня 2004 року на шляху Золочів-Львів. Цей
випадок залишив багато запитань, відповідь на які правові органи України не
дали ще й по-сьогодні. Ця смерть потребує, як і смерті багатьох інших українцівпатріотів часів Кучми, зокрема Чорновола, Гетьмана, Гонгадзе, неупередженого
розслідування. Милувань прийняло навічно у свою землю свого знаного земляка.
Вище ми відзначали помітну організаційну і творчу діяльність Святомира
Фостуна у сфері українського релігійного життя. Редагований ним часопис–
квартальник «Відомості» був органом митрополії Української Автокефальної
Православної Церкви (далі – УАПЦ) в діаспорі та Єпархіального управління у
Великій Британії. Матеріали, які друкувалися в часописі, були різнотемні, але всі
вони в той чи інший спосіб стосувалися змісту християнського віровчення,
історії українського християнства, проблем церковного життя як в діаспорі, так і
в Україні. Редактор підбирав до часопису статті не лише авторів з діаспори, а й з
України. На його сторінках звучали прізвища М.Тимошика, М. Новиченка, О.
Борисової, О. Сагана, В.Шевченка, Д.Степовика, С.Білоконя, Л. Филипович, В.
Рожка, Л. Пилявця, М. Гайковського, Н.Стоколос, П.Павленка, В. Климова,
інших науковців. Друкувалися статті не тільки про православ’я, а й про
протестантизм на українських теренах. Так, була видрукувана стаття В.
Любащенко присвячена стану євангельсько-баптистського руху в сучасній
Україні. Друкувалися й греко-католицькі автори. Велика підбірка статтей
А.Колодного з проблем особливостей української духовності в її релігійних
виявах була видрукувана С.Фостуном в низці чисел квартальника. Часто
редактор друкував у «Вістях» праці митрополита Іларіона (Огієнка) і статті про
нього отця-бойового побратима по Дивізії Ст. Ярмуся. Були статті архієпископа
Ігоря Ісиченка з критикою ідеї російського месіонізму.
Великий матеріал кожного числа часопису – це хроніка подій західноєвропейської єпархії УАПЦ, життя окремих парафій УАПЦ у Великій Британії.
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Політику і стан життя УАПЦ в діаспорі відображали опубліковані у «Вістях»
послання різних православних владик, інформації про візити Патріарха
Константинопольського Варфоломія. Незважаючи на відмежування під різними
приводами україно-православних інституцій діаспори від УПЦ КП, в часописі
відчуваються симпатії його редактора до Церкви Київського Патріархату. В
журналі ми надибуємо статті і про Патріарха Філарета, і неодноразові інтерв’ю
Предстоятеля УПЦ КП.
Часто в часописі «Відомості» зустрічаємо статті і самого його головного
редактора Святомира Фостуна. Вони присвячені переважно святковим датам
Українського Православ’я. Ось назви деяких з них: «Воскресіння Христове –
перемога вічності», «У Христове Воскресіння Божої Правди», «Роздуми у Святу
ніч», «Великдень – свято Божої перемоги», «У ніч великої містерії ідім до
духовного Віфлеєму» та ін.
В журналі подаються інформації про різні церковні ювілеї, єпископські
візитації. З болем у серці Святомир Фостун вшановував на сторінках
редагованого ним часопису пам’ять тих, хто відходив у вічність.
Усі статті «Вістей» пронизані високою духовністю і релігійністю, світлою
християнською ідейністю. Фостун завжди відстоював чистоту релігійної
переконаності, покладаючись у всьому на глибоку віру в Бога. Його тривожили
і хвилювали ті небезпечні тенденції, що появилися в наш час у передових
суспільствах. Про це він пише так: «Людина нашої модерної доби у своїй гордині
піднялася на відверту війну з Богом. Характерно, що воює проти Бога не тільки
комуніст, як ідеологічний носій
войовничого атеїзму, але й у не меншій мірі
ведеться боротьба проти Бога у вільному світі. Темні і розкладницькі сили,
використовуючи повну свободу слова і друку, отруюють молодь безбожництвом,
деморалізовують її і намагаються усіма способами розкласти християнство. У
християнському світі поширюється безвір’я і виникає посивна байдужість не
тільки у відношенні до християнської релігії, а й до всіх релігій, що існують
серед людства… Відкидаючи Бога, сучасна людина водночас плутається і
губиться в широкосяглому лабіринті своїх цивілізаційних здобутків і забуває про
своє вище призначення, дане їй Богом».
Публіцистика Святомира Фостуна була зорієнтована на те, щоб розвінчати
фальшиву і небезпечну московську політику, яка часто вводила в оману світову
громадськість. Вплив московських шовіністів проширюється навіть на релігію.
Про це свідчить зокрема один із фрагментів статті «У тенетах московської
політики»1976 року: «Впродовж минулих кільканадцяти років Москва та ліві
кола християнських Церков заплутали глибоко Світову Раду Церков у політику
лівого характеру. Не було ніколи випадку, щоб провід Світової Ради Церков
вистпив офіційно в обороні переслідуваних релігій в СРСР та в інших
комуністичних країнах чи в обороні людських прав, топттаних брутально
комуністичним режимом. Зате провід Світової Ради Церков виділював щедрі
дотації на поборювання «расизму», визвольні рухи африканських народів, на
піклування дезертирами з армії в часі війни у В’єтнамі та інші «гуманні цілі». З
кожним роком зростали й міцніли впливи моск політики – і сьогоднішній
світовий збір християнських Церков стає знаряддям московської політики»
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(Цит.за: Сорока Петро. Фостун Михайло-Святомир. – С.128-129).
Творчість Святомира Фостуна наскрізь релігійна, високодуховна, насичена
святими ідеалами Любові і Правди. Особливо привабливі його статті присвячені
християнським святам. Розкриваючи їх роль, автор незмінно наповнює їх описи
ліричними відступами-спогадами дитинства. Ось для прикладу лише один
фрагмент цього: «Великдень… Велике свято нашого народу з давніх віків.
Радісно гомонять дзвони на нашій батьківщині. На крилах їхнього роздзвіння ми
подумки, за словами поета, «попливемо у світ наших минулих дитячих мрій».
Описи Великодня і Різдв’яних свят у творчій інтерпретації Святомира Фостуна
завжди нагадують маленькі художні новели, бо зустрінемо в них і хвилюючі
спогади дитинства, і чудові описи народних звичаїв та традицій і небуденні
екскурси в минулі часи» (Там само. – С.130-131).
Як слушно зазначає Петро Сорока, кожна стаття письменника повертає нас
в історичне минуле українського народу, автор не проминає слушної нагоди
згадати те, що складає красу і гордість нашої історії, на чому виростає сяйливе
сьогодення.
Ідеалом митця і борця для Святомира Фостуна був Тарас Шевченко. У
статті «Наш єси поете, а ми народ твій» він писав: «Великою і святою була любов
Шевченка до України. Його непохитна віра і надія в її духовне, національне і
соціальне відродження, його візія про майбуття землі української були такі
сильні і глибокі, що їх не зламали ані терор, ані заслання та поневіряння.
Шевченко перший в історії нашого народу після трагійних часів великої руїни
збудив історичну думку, огорнувши її шляхетною палкою любов’ю до України».
Особливу цінність мають пізнавальні і просвітницькі праці Фостуна про
оригінального українського філософа-мислителя Памфіла Юркевича, який
послідовно і наполегливо пропагував «філософію серця», узявши її прямо з
Євангелії. «Юркевич був філософом-ідеадлістом і поборював матеріалізм, пише С.Фостун. – Пізнання божественної форми, за Юркевичем, та пізнання
індивідуального світу як мікрокосмосу полягає не в розумі, а в серці, яке
становить духовну суть, якою живе світ… Розглядаючи серце як центр фізичного
і духовного життя людини, як місце зосередження всіх сил, бажань, почувань і
думок людини, Юркевич обгрунтував свою теорію «філософії серця», а тому
його називали «філософом серця» (Цит. за: Там само. – С.138-139).
За свої публіцистичні статті Святомир Фостун в 1999 році одержав
престижну Всеукраїнську премію «Благовіст».
Святомир Фостун неодноразово наголошував на неканонічності
поглинення в 1686 році Московським Патріархатом Київської православної
митрополії, на разючій відмінності української і московської православної
духовності. У низці своїх праць він показує відмінність духовності русичів від їх
північних сусідів, зокрема суздальців, що втілюють авторитет московської орди
як зграї безсердечних загарбників. Так, в романі «Над Галичем гримить» Фостун
зі зневагою описує суздальців як найгірших варварів і водночас із розумінням і
повагою пише про князя Мстислава, який, щоб не допустити руйнації Києва,
вийшов зі своїми воїнами за межі міста. Користаючись моментом, суздальці
кинулися руйнувати і грабувати Київ. У храмах вони обдирали ікони, забирали
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ризи, корогви і дзвони, громили монастирі, від їх підпалів горіли церкви і
дзвіниці, а що найгірше, подаючи себе християнами, всупереч заповідям Христа
про любов до ближнього і біблійній заповіді не чинити перелюб, мордували і
вбивали киян, гвалтували жінок.
В романі »Нас розсудить Бог» Фостун виводить образ Петра Першого,
який ліквідував Московське Патріаршество і фактично привласнив керівництво
Церквою в інтересах своєї загарбницької політики. В романі він уособлює
напівдику, хижу і зловісну азіатську Росію. Цей деспот не знає жалю і співчуття.
Для нього людське життя не має ніякої цінності. Один із персонажів твору
оцінює царя як такого варвара, що й Бога розіп’яв би за свою владу. Недарма самі
москалі називають його Антихристом. І бояться його, дуже бояться. Петро радіє,
коли московські вельможі плазують перед ним у страсі за своє життя. Державні
діячі того часу бачать в ньому варвара і несамовитого. І хоч у земній боротьбі
український гетьман Іван Мазепа програє сатрапу, але в словах, вкладених в уста
гетьмана автором роману, звучить перемога вищого від насильницького Петра
духовного рівня.
Фостун не зупиняється детально у своїх працях на проблемі
запровадження християнства на теренах Русі, проте окремі думки з оцінками цієї
історичної події розкидані по текстах різних його праць. Вони дають право
зробити висновок, що ця тема хвилювала Фостуна не менше від інших значимих
подій в житті українського народу. Зокрема, він наголошує на тому, що
язичество могло легко і поступово перерости в християнство як вищу стадію
духовного становлення людства, якби цьому не перешкоджали дії деяких
нерозсудливих і недалеких в перспективному мисленні правителів (в тому числі
і князя Володимира). Язичество, на його думку, є періодом особливого
духовного піднесення, вершина духовного розвитку наших предків, які жили в
тісній єдності з навколишнім світом, володіли багатьма природними
таємницями, що дозволяло їм виходити зі складних життєвих ситупацій. На
жаль, наголошує Фостун, більшість таємниць волхвів втрачено.
Чільне місце в творчості С.Фостуна займає монографічна розвідка
«Пінська конгрегація», що аналізує подію 1791 року, яку називають Пінським
собором В історії Української Автокефальної Православної Церкви Пінськ
постає як місто, в якому було започатковане відновлення української
православної ієрархії на українських землях. Відродження УАПЦ вступило в
черговий етап свого становлення і розвитку «Пінська конгрегація, - зауважує
Фостун, – майже повністю забута подія нашої історії. Тому й завданням моєї
розвідки було розповісти про неї читачам та вказати їм, цю асоціацію
історичного збігу обставин – відбуття в Пінську конгрегації в 1791 році й через
151 рік – відбуття там же собору ієрархів Української Православної Церкви. Ці
дві окремі важливі історичні події в житті українського православ’я хоч і далекі
в часі одна від одної, але знаменні й майже спільні своїм завданням та своєю
далекоглядною в майбуття ціллю – встановлення та відродження автокефального
устрою Української Православної Церкви» (Цит. за: Сорока Петро. Фостун
Михайло-Святомир. – С. 140).
Читаючи монографію Фостуна, бачимо, як в ній він складну долю
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православних віруючих на теренах Польщі розкриває крізь призму переживання
її одним найбільш яскравих представників її єпископа Віктора Садковського.
Події тут олюднюються, стають винятково яскравими і живими. В них
відчувається пульс тогочасної доби. Ми не тільки співчуваємо єпископу
Садковському, що постає в обороні православної віри від польських
колонізаторів, а зримо уявляємо собі ті умови, в яких перебував українеський
народ, коли окупаційна влада діяла винятково репресивними засобами і
запровадила на українських землях жорстокий терор. Наявна була
вибухонебезпечна ситуація.
Про те, як брутально поводилася на українських землях польська
адмінстрація, Фостун пише так: «З особливою ненавистю поляки ставилися до
українських православних, забороняючи їм будувати нові і відновлювати старі
церкви. Не раз треба було чекати кільканадцять років, щоб домогтися дозволу на
відновлення тієї чи іншої церкви. У багатьох випадках польські магнати
самовільно та без ніяких причин опечатували церкви й відбирали їх безправно та
насильно від православних» (Цит. за: Сорока Петро. Святомир Фостун:
літературний портрет. – С. 140, 149).
В повісті «Шляхами смерти», описуючи військові події, Фостун показує,
якою ціною одержується перемога. Цей його твір є спробою автора художніми
формами відтворити опір людської душі тій кривавій бойні, що розгорілася на
півсвіту, це стійкість її на кривавому ешафоті, яким наразі стала вся земля.
Святомир Фостун спонукає свого читача задуматися над надто непростою і
жахливою за своєю суттю істиною про те, що людина спроможна перетворити
землю в чистилище, але в той же час вона здатна відстояти і повернути рай на
землю. Світ і життя, наголошено в повісті, треба сприймати такими, якими вони
є. Господь задумав цей світ як поле вічного протистояння добра і зла, любові і
ненависті, правди і кривди, краси і потворності, доброти й жорстокості. В повісту
багато сказано про темні сторони життя людини, але це автором зроблено для
того, щоб відстояти і утвердити світло любові, краси і свободи. Головний герой
твору Олег Вишневий проходить крізь нелюдські випробування. Описання його
мук Фостуном страшніші за ті, що їх пережив Спаситель (Див.: Там само. –
С.104). Його підвішували на ланцюгах головою вниз, припікали розпеченим
залізом різні частини тіла, запихували шпильки під нігті, а найсташніше – просто
били жорстоко і дико. Як примирити серце з таким станом речей, як усунути цю
дуалістичну роздвоєність реалій життя – запитує автор і наголошує: відповіді
немає і нічого її шукати, бо відколи існує світ, у парі йдуть в ньому світлі й темні
сили і тільки людина спроможна побороти зло. Саме ця перемога відкриває їй
двері у світ свободи і щастя. «Але вони не є марними, бо ніщо в цьому світі
даремним не буває, - підкреслює автор, - бо ніщо не відбувається просто так. Не
все можна збагнути людською логікою, не все піддається осмисленню. Є вища,
Господня логіка. І ми мусимо покладатися й довіряти їй. Це називається вірою»
(Цит.за.: Там само. – С. 104-106).
Чисельними в часописі «Відомості» є особисті статті Святомира Фостуна і
статті інших авторів-релігієзнавців про релігійне життя України, її релігійну
мережу, поширення протестантизму і неорелелігій на українських теренах.
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Особливо турбувала Фостуна ситуація в Православ’ї України. Відповідь на
нинішні незгоди в ній він шукав в історії країни.
Саме це спонукало Святомира Фостуна ще в 1972 році видрукувати в
Лондоні працю «50-річчя Української Автокефальної Православної Церкви».
Праця не містить якихось особливих інформацій про становлення УАПЦ, а
скоріше є своєрідно підібраним з цієї теми витягом думок із праць І.
Власовського, Н. Полонської-Василенко та В. Липківського. Своєю працею
С.Фостун поставив за мету довести право України на свою автокефальну
Православну Церкву, на відновлення повної її незалежності, сплюндрованої
Москвою, Московським Патріархатом. «Москва завжди вороже ставилася до
Української Православної Церкви як Церкви національної, - наголошує
дослідник. – Тому Синод Російської ПЦ призначав нам на єпископів чужинцівмоскалів або ж робив ними змосковщених українців. Навіть священиками
призначалися чужинці». Московський Патріархат добився ліквідації в Україні
православних братств, заборони до вжитку української мови. Але, незважаючи
на це, й серед духовних осіб, зокрема в Київській духовній академії і семінаріях,
існували таємні гуртки свідомих українців-семінарістів. В 1905 році під час
революційних подій свідомі священики-українці в Подільській духовній
семінарії навіть заснували кафедру українознавства. Із занепадом царату
започаткувалися процеси українського національно-державницького і
національно-церковного відродження. «Цей факт, - висновує Фостун, - вказує на
те, що Православна Церква в Україні не була і не стала пережитком в
національно-духовній структурі українського народу, як це могло здаватися тій
частині української інтелігенції, яка під впливом модерних теорій та розгубила
національні українські традиції».
Святомир Фостун пише про те, як в Україні у двадцятих роках минулого
століття постала і діяла перша Всеукраїнська Православна Церковна Рада.
Водночас з’явилися серед духовного загалу, особливо єпископату, ті, хто був
противником автокефалії та українізації Церкви взагалі. Проголошений в січні
1919 року Директорією УНР декрет про автокефалію Церкви в Україні здійснити
при підтримці Константинопольського Патріархату не вдалося із-за окупації
України московсько-більшовицькими загарбниками.
Святомир Фостун в деталях описує те, як в Україні в ті роки було вирішене
питання обрання предстоятеля УАПЦ і висвяти ієрархічного корпусу для неї, як
цьому всіляко противилася тихонівська Церква Москви. Похвальним є те,
відзначає дослідник, що «український народ з великим захопленням сприйняв
вістку про утворення єпископату й відбуття Собору. Всюди було велике
піднесення». Упродовж двох місяців було висвячено біля 200 священиків та
стільки ж дияконів. УАПЦ почала сильно розбудовуватися. За три роки вона вже
мала 20 єпископів, 1657 священиків і більше двох тисяч парафій. «Коли брати до
уваги, що це діялося в умовах жорстокої більшовицької окупації України, то
треба справді подивляти великий пієтизм і прив’язання народу до Церкви« (С.
21-22).
Проте УАПЦ як національна Церква українського народу стала ненависна
більшовикам, зазначає С.Фостун, і вони розпочали пошук шляхів її знищення, бо
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ж не терпіли її і як інституцію релігійну, і як інституцію національну. І це
незважаючи на те, що Предстоятель УАПЦ митрополит Василь Липківський
твердив: «Що УАПЦ будувалася на національному грунті, підносила
національну свідомість свого народу, це є факт, й інакше бути не може, але
ніякого шовінізму, ніякої ненависті до інших вір чи народів УАПЦ не тільки не
мала, а навпаки - проповідувала братерство всіх народів. Запевне, для
інтернаціональної комуни, що визнає лише пролетаріат і відкидає нації, будь-яка
національна праця неприємлива». Саме комуністична влада організувала процес
соборної ухвали про самоліквідацію УАПЦ і водночас провела винищення її
єпископату шляхом повного ув’язнення і організації смерті єпископів в
концтаборах. Ув’язнено було також біля трьох тисяч священиків УАПЦ.
Святомир Фостун відзначає той явний і незаперечний факт, що у ставленні
до Православ’я в Україні гітлерівський окупаційний режим виявився більш
гуманним, ніж московсько-комуністичний, який подавав себе як визволителів
українського народу. «Незважаючи на важкий воєнний час, розвиток УАПЦ на
українських землях був подиву гідний, - пише дослідник-історик. – Народ
горнувся до церкви, організовувалися парафії, всюди було відновлювано або
відбудовувано церкви» (С. 34). На початок вересня 1942 року в Україні вже
нараховувалося 513 православних парафій.
Проте після розгортання в 1943 році УПА збройної боротьби і проти
німецької окупації, німці розгорнули терор проти священиків УАПЦ,
православної інтелігенції і вірян, почали нищити православні храми.
Перебазування у повоєнні роки в еміграцію єписокпату УАПЦ знаходить
позитивну оцінку у Святомира Фостуна. «Опинившись в еміграції, ієрархи
УАПЦ зорганізували знову, хоч і у важких еміграційних умовах, Українську
Автокефальну Православну Церкву, яка, незважаючи на різні труднощі,
розвинулася й закріпилася у вільному світі» (С. 38).
На останніх сторінках праці «50-річчя Української Автокефальної
Православної Церкви» Святомир Фостун зазначає, що «постання Української
Автокефальної Православної Церкви в Україні у бурхливих і тривожних роках
вирішування долі українського народу мало безумовно формуюче-творчий
вплив на розвиток і закріплювання Української Православної Церкви в Канаді
(Українська Греко-Паравославна Церква) й у США (Українська Православна
Церква). УАПЦ дала тим Церквам у повоєнних часах своїх ієрархів і під їхнім
проводом згадані Церкви буйно розвинулися. На мою скромну думку, зазначає
Фостун, УАПЦ 1921 року сповнила велику історичну місію в національнореволюційному житті української нації, поклавши у свою основу суверенність
Церкви й виразне її національне обличчя» (С.38).
Незважаючи на певні хиби в організації УАПЦ, Фостун розглядає цю
Церкву як видатне історичне явище в історії Української Церкви. Лише той, хто
розуміє й щиро сприймає до серця інтереси українського народу, той сприйме
Автокефалію Української Церкви, вшановуватиме тих, хто заплатив муками в
ГПУ, життям за ідею автокекфалії.
І насамкінець про той задум Святомира Фостуна, який із-за підступної
смерті залишився ним незреалізованим повністю. Його, як науковця і водночас
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письменника, надто цікавила постать Спасителя, її відтворення в різних
наукових джерелах, відмінне її бачення і богословами різних конфесій, і вченими
різної спеціалізації та світоглядної орієнтації. Святомир просив автора цього
тексту надіслати йому різні видруки про Ісуса Христа. При цьому не тільки
богословські, а й наукові, навіть ті, в яких образ Ісуса Христа подається як просто
знану для свого часу історична постать, і ті, в яких Ісус Христос розглядається
як пришелець з Космосу.
Збереглася в рукописі виголошена Святомиром Фостуном в 2001 році в
якійсь аудиторії у Лондоні доповідь «Ісус Христос у світлі історії». В ній
дослідник насамперед подає наявні інформації історичних джерел про постать
Ісуса Христа, конфесійні описання іудаїзму й ісламу про Ісуса. Християнознавця
Фостуна цікавлять ті перші 30 років життя Спасителя, які залишилися
неописаними в християнських джерелах, ті версії щодо цих років, які звучать
скоріше як припущення. Його цікавить зовнішній вигляд Ісуса, історичні умови
його діяльності. «Єрусалимська драма – суд і смерть Христа – мала політичне
підложжя, - наголошував Фостун. – Знаючи про те, що Христос хоче приїхати до
Єрусалиму на свято Пасхи, яке збирало щорічно сотні тисяч жидів, зелоти
запланували підняти збройне повстання, вигнати римлян чи з ними
розправитися, усунути Ірода і проголосити юдейське царство. Царем мав стати
Христос, за яким ішов народ». Але оскільки візія Христа було не царство земне,
а Боже, зазначає Святомир Фостун, то він рішуче відмовився стати царем, чим
породив зневагу до себе зелотів і близьких до них за думками фарисеїв і садукеїв.
Порушивши питання причини привабливості вчення Ісуса Христа,
Святомир Фостун наголошує, що «воно в народних масах поширювалося і
сприймалося, бо вони сприймали його як чи не найкращу розв’язку наболілих
питань і проблем свого існування – як духовних, так і матеріальних». Якщо
вчення греків і римлян були надто глибоко закорінені в минуле і не могли та й
не хотіли бачити перспективи нового часу, нового духовного зоріння, то це несла
саме Христова наука… Христос у своєму місійному посланництві на Землю як
Син Божий показав абсолютний зразок найбільшої моральної величі… Він
вказав людині, що треба шукати Бога не шляхом зовнішнього сприйняття його,
а шукати Бога у своєму серці».
Святомир Фостун водночас, про що свідчить наявний 30-тисторінковий
рукопис, приступив до написання художнього твору про Ісуса Христа під назвою
«Він буде з нами повіки». Скільки глав мала мати ця книга Святомира, то
невідомо. Написаними повністю, але ще не видрукуваними залишилися три її
глави, які складають 30 сторінок машинопису. В першій «Він був попереду мене,
є і буде після мене» в художній формі з авторським використанням
євангельських оповідей розкривається епізод хрещення Ісуса Іваном
Хрестителем. Друга глава «Я не прийшов грішників карати, а ставити їх на
праведну путь» оповідає про складність сприйняття Ісусового вчення його
слухачами, навіть учнями, про ті діалоги, які він вів у храмах, виголошуючи своє
віровчення. Третя, незавершена глава називається «Прийшов до своїх і свої
прогнали його» розповідає про те, як Ісус підбирав собі учнів, як до нього
улесливо набивався Іуда з Іскаріоту, як його сприймали віряни-іудеї.
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Наявні вже написані розділи твору С. Фостуна разом із названим вище
текстом доповіді можуть бути видрукувані окремою книжечкою. Оригінальність
художнього прочитання ним євангельських оповідей про життя Ісуса Христа
свідчить про високий талант Фостуна і як письменника-мислителя, і як науковцярелігієзнавця.
Лише часткове відтворення нами вище бачення Святомиром Фостуном
проблем сутності, історії і функціональності релігій засвідчує обгрунтованість
прийняття його до членів Всеукраїнської Асоціації релігієзнавців.
4.8 ЮРІЙ МУЛИК-ЛУЦИК МИСЛИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ДІАСПОРИ
Настав час, коли лихою долею вигнаних колись кращих синів і дочок
України на скитання по чужих країнах, можна і треба повертати на рідну їм вже
незалежну від московського колонізатора Батьківщину – в Україну. Дехто з них
не дочекався цієї хвилини, а дехто не дожив до того, щоб взагалі довідатися, що
Україна стала незалежною і що для неї вже можна працювати на Рідній Землі, не
виснажуючись по не так привітних закутках чужини. Хоч тій чужині треба бути
вдячним за те, що вона приютила і зберегла багатьох вихідців з України, більше
того - навіть дала нагоду працювати для збереження своєї української духовності
й наснаги, боротися в можливих формах за визволення своєї незабутньої
Батьківщини - України.
Одним із тих, хто не дожив до тієї благословенної хвилини, щоб почути,
що Україна стала незалежною, був Юрій Олексійович Мулик-Луцик. Незвичайна
людина, з робочого люду, яка стала доктором філологічних наук, пристрасним
працівником у царині науки, національного освідомлення, культури, зокрема
релігійної історії і думки.
Юрій Мулик-Луцик, син Олексія і Ксенії з дому Найчуків, народився 31
грудня за новим стилем в 1913 році у селі Татаринці (потім назване Веселівка)
Кременецького повіту на Волині. Початкову школу він закінчив у Матвіївцях, а
середню - у приватній Українській гуманістичній гімназії С. Міляшкевича в
Кременці. Отримавши матуральне свідоцтво в 1933 році, Юрій того ж року
вступив на навчання праву й суспільним наукам в університет Стефана Баторія
у Вільні, вивчаючи тут переважно теорію і філософію права. Потім він змістився
на славістичні студії і став учнем відомого німецького славіста професора Ервіна
Кошмідера та теоретика літератури професора Манфреда Крідля. В ці роки
з’являються його перші літературні оповідання «Орач», «Буб», «Воєвода»,
«Ведмідь Лютий» та інші.
В 1936 році Юрій Мулик-Луцик перебирається з Вільна на славістичні
студії до Львова. В той час в університеті кафедру української філології
очолював професор Ян Янів, який відомий своїми дослідженнями апокрифу
«Мука Христова» кінця ХVІ століття, «О вічності пекельной» кінця ХVІІ
століття та ін. Основну увагу, навчаючись у Львові, Мулик-Луцик зосередив на
вивченні питань психології та філософії літературної творчості у професора Р.
Інгардена. В ці роки з’являються його нові нариси - «Каїн», «Жах» та ін.
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Оцінюючи навчання у Львівському університеті разом із доктором
Костянтином Бідою і Юрієм Муликом-Луциком, Ярослав Рудницький у своєму
некролозі з нагоди смерті останнього зазначив: «Бл. П. д-р Юрій Мулик-Луцик
був одним із трьох канадськимх професорів-славістів, алюмнів Львівського
університету з-перед Другої світової війни. В 1979 році відійшов у вічність св. п.
д-р Констянтин Біда, у 1991 р. д-р Мулик-Луцик… Всі ми пройшли «тверду
школу» професора Яна Янова, який між війнами очолював кафедру україністики
у Львові. Усі ми мали добрі основи для наукової і педагогічної праці власне через
високий стандарт і вимогливість не тільки професора Янова, але й інших
професорів Львова того часу. Д-р Мулик-Луцик –єдиний між нами – мав ще
привілей бути слухачем професора Романа Інгардена – філософа й теоретика
літератури світової слави. Студіюючи у Львові, д-р Мулик-Луцик не міг пройти
мимо етимології й ономастики й це відбилося пізніше на його наукових
зацікавленнях».
На третій рік славістичних студій у 1937 році Мулик-Луцик перевівся зі
Львова до Варшавського університету, де в 1939 році закінчив навчання з фаху
слов’янської філології. Темою його магістерської праці була «Західні впливи в
українській церковній драмі». Супервізором його в цьому був професор Роман
Смаль-Стоцький. Юрій Мулик-Луцик був серед тих чотирьох студентів
Варшавського університету, які одержали найвищу нагороду Міністерства
освіти Польщі. Магістерську працю «Генетичне відношення української
церковної драми до польської» робив у професора Р.Смаль-Стоцького.
Тут він також був редакторським і деканським стипендіатом. В роки
навчання його зарахували до групи інформаторів-інструкторів при кафедрі
слов’янської філології. Мулику-Луцику було надане право заздалегідь брати
участь у докторському семінарі, а з врахуванням його критики соціологічної
дефініції мов, він був допущений докторизуватися впродовж лише одного року,
а не протягом двох як звичайно.
У Варшаві до початку Першої світової війни Юрій Мулик-Луцик зміг ще
протягом трьох років пройти навчання слов’янській етнографії. В цей час він
належав до української студентської корпорації «Запоріжжя» та до членів
редакції наукового «Волинського Альманаху». Влітку 1939 року Мулик-Луцик
працював на Поліссі серед поліщуків, збираючи матеріал для задуманого ним до
написання роману про них.
Війна застала Юрія Мулика-Луцика у Варшаві, де його, як кадета
Варшавського полку Академічної легії, було мобілізовано для оборони міста.
Поранення, одержане ним при цьому, позначилося на його здоров’ї на всі
наступні роки життя.
Під час Другої світової війни Юрій Мулик-Луцик брав участь в організації
українського шкільництва на Холмщині, зокрема учителював у селі Липиги. З
1944 року був викладачем Українського Народного Університету в Криниці.
Згодом він стає постійним зв’язковим між Варшавським митрополитом
Діонісієм та його Адміністрацією в Україні з центром у місті Луцьк, яку тоді
очолював митрополит Полікарп (Сікорський). Мулик-Луцик у воєнні роки брав
участь в роботі Українського народного університету і в збройній боротьбі з
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гітлерівцями і більшовиками.
Одружившись із Валентиною Бронітенко в 1943 році, Мулик-Луцик виїхав
з Волині до Львова, звідти – до Варшави, Праги, а під кінець війни - до Мюнхена.
Проживаючи в післявоєнні роки тут, він під науковим керівництвом професора
Юрія Шевельова в 1948 році докторизувався на основі дисертації на тему
«Психотранспозиція в українському синтаксисі». Тоді ж був запрошений в цьому
місті на посаду лектора в Українську Богословсько-Педагогічну Академію. В
Академії він викладав курс «Психологія мови на службі релігійного культу».
За студентських років у Вільно, Львові і Варшаві Юрія Мулика-Луцика
називали сковородинівцем. І це не тому, що він мав такий стиль життя як
Григорій Сковорода, а насамперед тому, що ще й мав подібний йому спосіб
мислення. У Львові Муликом-Луциком зацікавився відомий український
філософ Микола Шлемкевич. Професор навіть спонсорував деякі проекти
молодого науковця.
Докторську дисертацію «Психотранспозиція в синтаксисі» виконав у
професорів Юрія Шевельова (лігвіст) і О.Шумила-Кульчицького (психолог) в
УВУ в 1948 році.
Хоч окремим твором свою філософію Мулик-Луцик не подав, але він
виразив її в різних меншого масштабу творах, зокрема в різночассі у статтях в
різних часописах і збірниках, у своїх виступах на конференціях. Вони, зрозуміло,
від цього були відмінного поточного, не раз навіть полемічного змісту, останній
залежав від вимог часу.
Філософське світобачення вченого характеризує антропотеологія, що
зосереджується на меті буття, проблемах сенсу людського життя.
Найважливішим завданням людини, зауважує дослідник, є її не егоїстичне, а
альтруїстичне самозбурення, релігійна воля та устремління до бажаної, тобто
сублімованої вічності. Якщо в українській традиційній філософії з її концепцією
на «внутрішній людині», помітною є її суб’єктивна інтровертність, то в Ю.
Мулика-Луцика з його концентрацією на телосі, на меті життя людини, й
розвивається широка аксіологічна, сублімована екстравертність, яка, хоч і
виступає з позицій індивідуального суб’єктивізму, проектує людину в царину
безмежного телосу – широких альтруїстичних можливостей, до висот світу
божественного.
В грудні 1948 року сім’я Муликів-Луциків переїхала до канадського міста
Вінніпегу. З перших років прибуття на канадські терени пан Юрій заробляв на
хліб фізичною працею. Потім він почав працювати вчителем латинської і
французької мови в середній школі Колегії св. Андрея. В 1951 році був
запрошений викладати на Богословському факультеті цієї Колегії. Викладав на
Слов’янському відділенні Богословського факультету філософію, логіку,
психологію і соціологію. Водночас із зайнятістю викладацькою роботою,
Мулик-Луцик надавав допомогу професору Ярославу Рудницькому у розбудові
відділу славістики при Манітобському університеті. Проте найбільше йому
прийшлося працювати в канадські роки довготривалим редактором органу
Української Греко-Православної Церкви Канади «Вісник», календаря «Рідна
Віра», «Нового Літопису», видання Богословського Товариства імені
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митрополита Іларіона «Віра й Культура», часописів «Канадійський фермер» та
«Український Голос». Водночас Юрій Мулик-Луцик активно друкувався і в
інших виданнях. В ці роки написані ним три наукові праці, а саме: «Духовий
портрет Ольги Кобилянської», «Старо-церковно-слов’янська мова як мова
релігійного культу» та «До методології назвознавства». Прилучився до
організації Української Вільної Академії наук (УВАН) в Канаді, був редактором
клубу Української книги, який очолював Іван Тихтор.
Основним надрукуваним науковим твором Юрія Мулика-Луцика є все ж
великого формату і обсягу шеститомна «Історія Української ГрекоПравославної Церкви в Канаді». Співатором перших чотирьох томів значиться
отець-доктор С.В. Савчук. Але є офіційні документи, які засвідчують, що він
уступив авторство книг Ю. Мулику-Луцику, а для себе залишав лише технічну
сторону з написання їх – підбір першоджерел для опрацювання їх МуликомЛуциком. Із-за недуги і скорої смерті архипресвітера С. Савчука в серпні 1983 р.
останні два томи Мулику-Луцику прийшлося писати без його допомоги.
Відзначимо тут те, що доктор Мулик-Луцик не вважав названу його працю
«Історією», а скоріше матеріалами до історії УГПЦ в Канаді. «Історією» цю
працю було затитульовано лише на вимогу консисторської комісії, яка займалася
адміністрацією цього видання. Мулику-Луцику не вдалося дописати шостий том
видання, хоч матеріали до нього ним й були підібрані повністю.
Особливістю «Історії» Мулика-Луцика є те, що її автор часто в поданому
матеріалі виходить за її назву – терени Канади і розглядає проблеми прийняття і
поширення християнства на просторах Русі, мотиви його запровадження князем
Володимиром саме у Візантійському варіанті, розвінчує підступність
Московського Патріархату з поглинення ним Київської митрополії, а водночас і
з католиків-латинників в діаспорі щодо Православ’я України, його Церков.
Окрему увагу Мулик-Луцик приділив питанню постання Берестейської унії і
викриттю прагнень польської верхівки використати її наслідки для ліквідації
українства, спольщення його. Це ми маємо знати особливо нині, коли поляки
навіть на державному рівні розгорнули активну антиукраїнську істерію. Тут
маємо один незаперечний висновок – ні москаль, ні поляк ніколи не були
дружніми сусідами українців. Нас вони завжди вбачали собі підлеглими, взагалі
чимось меншовартісним.
Поруч із написанням і підготовкою до видруку «Історії», Мулик –Луцик в
ці ж роки написав відомі праці «Велике людиновбивство» (1959), «Українськоєврейські взаємовідносини» (1969), «Тернистий шлях українського народу»
(1969) та «П’ять перед дванадцятою» (1974) та ін. Деякі праці Мулика-Луцика
виходили під псевдонімами - Скаржевський, Олексіїв, Назар Полин - чи з
підписом ініціалами «М Л» та ін.
В 1984 році Юрія Мулика було запрошено на посаду професора-ад’юнкта
Сан-Франциської Теологічної семінарії в Сан-Ансельмо (Каліфорнія). Того ж
року Колегія св. Андрея надала йому звання Почесного доктора Церковного
права.
Мулик-Луцик був громадсько активною людиною. Так, він прилучився до
організації Української Вільної Академії наук (УВАН) у Канаді, яка діє у
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Вінніпезі й донині. Він був також редактором Клубу Української Книги, одним
із перших організаторів у тому ж Вінніпезі Товариства «Волинь», Інституту
дослідів Волині і науковим редактором їхніх видань. Презентуючи «Літопис
Волині», Мулик-Луцик писав: «Коротко кажучи, «Л.В.» має бути органом
Інституту Дослідів Волині, наукові публікації якого були заплановані як різні
серії Волиніяни; літературні ж і популярні видання мали формуватися
Бібліотекою Літопису Волині». Об’єднуючи волинян, науковець застерігав, що
«при цьому йдеться не про місцеві амбіції і не про «провансальство2, а про
всеукраїнську справу: що менше знаємо про частину України зокрема, то тим
самим менше знаємо про Україну як цілість». І далі: «Волинь, яку у світі
вважають за колиску слов’янства, в українській науці викликала більше
зацікавлення, як Полісся і Лемківщина. Волинь, де була основана перша
українська академія (в Острозі), де вийшла перша повна слов’янська Біблія і
перша українська Євангелія, де були перші найчисленніші українські друкарні в
період Козаччини, - більше викликає собою зацікавлення в тпризмі «смачного
волинського сала», і як «екзотика» західно-українських земель, ніж у призмі її
великої ролі в історії українського народу. Постання УПА відбулося на Волині,
дальша історія якої була пов’язана зі збройними силами ОУН Діяльніші
волиняни належали до різних національних угрупувань і одночасно брали участь
в різних секторах життя краю. Волинь – країна Лесі Українки, Уласа Самчука,
Оксани Лятуринської й Галини Журби – трактується так неначе б вона існувала
лише на маргінесі сторінок історії України. Безумовно відповідальними за це є
самі волиняни».
Книжкова друкована спадщина доктора Мулика-Луцика не надто завелика
за кількістю праць. Але за час своєї редакторської праці науковець залишив у
різних журналах і часописах ще непідраховану, а відтак і неопрацьовану велику
кількість статей не тільки наукового, а й залежного від вимог часу
інформативного чи полемічного змісту. За змістом його праці можна поділити на
лінгвістичні, літературознавчі, історіософічні та філософські.
З часом Мулик-Луцик став незалежним дослідником. Як філософмислитель, він належить до тієї традиції української думки, що загалом є
антропоцентричною. Він концентрувався більше на телосі – на меті життя
людини, із використанням у своїх міркуваннях принципів аксіології та
екстровертної сублімації. Специфічним філософським баченням Мулика-Луцика
була антропотелеологія, що концентрувалася на питаннях життя-буття людини у
світі. У цьому філософському прозрінні перед людиною – як вічна мета – стоять
високі аксіологічні, а відтак тільки позитивні якості – правди, добра, спокою та
суб’єктивно інспірованої творчості. Тут уже сама активна воля-стремління до
тих якостей сумблімують людину – підносять й облагороджують їх. Очевидно,
що тут найвищим завданням людини є не її егоїстичне, а альтруїстичне
самозбереження. Людина при цьому постає високоцінною, бо ж є істотою
божественного в задумі. Науковець звертає увагу на проблему релігійної волі та
пише про гін людини до блаженної, тобто сублімованої вічності. Але все це
розвивається в гармонії життя окремої особи з безліччю собі подібних істот.
Якщо в українській традиційній філософії з її концентрацією на
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«внутрішній людині» помітною є суб’єктивна інтровертність, то в МуликаЛуцика з його концентрацією на телосі – на проблемі мети життя людини опромінюється
й
розвивається
широка
аксіологічна,
сублімована
екстровертність, яка, хоч і виступає з позицій індивідуального суб’єктивізму, все
ж проектує людину в царину безмежного телосу – широких альтруїстичних
можливлостей – до висот світу божественного.
Як зазначалося нами вище, окремою працею свої філософські
розміркування Мулик-Луцик не видрукував, але висловив їх у різного роду
меншого масштабу статтях вміщених в різних часописах чи збірниках, та його
доповідях-виступах на чисельних наукових симпозіумах.
Ось такою й була суть філософської думки – і самої таки душі цієї
безпретензійної, скромної, хоч подеколи і пристрасної людини – доктора Юрія
Мулика-Луцика.
Вартою уваги є етимологічна спадщина Юрія Мулика-Луцика. Професор
Рудницький на Шевченківському святі 1954 року зазначив. що Мулик-Луцик є
«єдиним славістом українцем на американському континенті, що проводить
дослідження мови під кутом психології». Науковець виявив себе як етимолог
передусім у редагуванні і в своїх доповненнях до «Етимологічно-семантичного
словника української мови»Івана Огієнка – митрополита Іларіона.
Маючи багато статей в різних виданнях про походження і первісне
значення слів, Огієнко так і не удусужився видрукувати це окремою книгою. За
видрук «Етимологічно-семантичного словника української мови» взявся після
смерті владики в 1972 році діючий в Канаді Інститут дослідів Волині.
Редактором Словника було визначено Ю. Мулика-Луцика. За його «редакцією і
доповненнями» вийшло друком три томи праці до букви О.
Праця Мулика-Луцика над Огієнківським етимологічним матеріалом не
була легкою. Насамперед треба було технічно розібратися у величезній кількості
клаптиків паперу й карточок із гасловими словами, серед яких у багатьох не було
пояснень, а були тільки «реєстрові слова» для майбутнього опрацювання. При
багатьох гаслах не було «референцій до чільних етимологів»» . Треба було їх
відшукати й добавити. Інколи треба було додати порівняльний матеріал із
сусідніх слов’янських мов, переважно польської і російської, а також приклади
із фольклору, діалектні відповідники та ін..
Найбільшою заслугою Мулика-Луцика було доповнення семантичними й
етимологічними даними «намічених реєстрових слів» без ніяких пояснень чи
посилань на джерела. І власне тут новий редактор Словника виявився справжнім
учнем митрополита Іларіона, подаючи не тільки бракуючі дані, але й зразково
наслідуючи спосіб і стиль передачі покійним первісного компілятора словника.
Власне доповнення Мулика-Луцика як в ділянці бібліографії, так і
фактичного матеріалу незакінчених гасел ставлять його працю на належний
рівень і вказують не тільки на згадану вище «добру школу», з якої він вийшов,
але й свідчать про його відданість справі і пошані до свого видатного
попередника, історика й етимолога Івана Огієнка.
Ми не ставимо завдання в цьому життєописі переповідати думки
Ю.Мулика-Луцика з приводу прийняття Україною християнства з Візантії,
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природи й артикулів Берестейської Унії, поглинення Московським Патріархатом
Київської митрополії, постання в Канаді Української Православнох Церкви - всі
вони наявні у видрукуваних нами статтях в цих вибраних творах мислителя. Ми
не станемо також переповідати тут ті колізії, з якими зіткається релігія й окремі
її конфесії в їх бутті в сьогоднішньому постмодерному соціумі. Складною і
суперечливою при цьому виявляється питання співвідношення в релігійних
процесах національного та інтернаціонального, про що написано професором
низку статей. Вартими особливої уваги є розмірковування Ю.Мулика-Луцика
над питанням релігійності Тараса Шевченка, ролі митрополита Іларіона
(Огієнка) в збереженні православ’я в українській діаспорі.
Останні роки життя Юрія Мулика-Луцика. – це статус професора-емерита
Колегії св. Андрея в канадському Вінніпезі. Він був людиною виняткових
здібностей, великої творчої енергії та праці, рідкісної ерудиції мислителем і
оригінальним філософом-релігієзнавцем. Саме це спонукало нас вибрати й
упорядкувати для видруку окремою книгою праці мислителя, які не втратили
своєї наукової значимості незважаючи на те, що вони були написані десь в
півстолітті тому. Найважливішою філософською працею Юрія Мулика-Луцика
називають «Філософські й психологічні аспекти ономастики».
Одному із авторів цієї вступної статті –професору-богослову Степану
Ярмусю - прийшлося бути не тільки студентом Юрія Мулика-Луцика, а й цого
співпрацівником. Я багато чого навчився від нього. Шкода було дивитися на
нього, коли він почав підупадати у силах, хворіти. Перед його кончиною мені
довелося – після 49 років скитань по країнах Західної Європи і Америки –
відвідати Україну. Повернувшись до Вінніпегу, я пішов відвідати доктора в
лікарні. Поділився з ним своїми враженнями, а він запитує мене: «А який той
наш Київ?». Я розказав йому, що міг, тоді він сказав мені: «А мені вже так і не
доведеться побачити Київ…». Невдовзі після цього він спочив у Бозі. В Україну
він не повернувся і не побачив її. Але за свого життя на чужині він попрацював
для неї, її незалежності, винятково багато.
То ж тепер він послужиться Україні своїми науковими працями. Бажано,
щоб і вона віддала свою шану мислителю назвою однієї із вулиць столиці його
ім’ям.
Тепер заключне слово за автором цієї статті професором Анатолієм
Колодним, який з болем в серці пережив нещодавню смерть свого співавтора –
друга/брата Степана Ярмуся. Ми знаємо, що професор Юрій Мулик-Луцик є
уродженцем Кременеччини. Вона дала країні трьох знаних українських
релігієзнавців – Арсена Річинського, Юрія Мулика-Луцика, Степана Ярмуся.
Звідти й відносно ще молодий професор-релігієзнавець Олександр Саган, який
науково плідно працює у Відділенні релігієзнавства Інституту філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України. Активно діє в Кременці під орудою Петра Мазура
релігієзнавчий осередок у місцевому медичному училищі імені Арсена
Річинського.
Активно працював роками очолюваний професором Арсеном Гудимою
Тернопільський осередок Української Асоціації релігієзнавців. Нині промотором
в організації релігієзнавчих заходів в Тернополі, фактично керує тут обласним
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осередком Української Асоціації релігієзнавців, постає професор Елла
Бистрицька.
Гадаємо, що на знак памяті знаних релігієзнавців Тернопілля варто
провести спеціальну тематично їм посвячену конференцію. При цьому має
прозвучати тепле слово й про молодого вченого-релігієзнавця із Тернопілля
Наталію Гаврілову, яка три роки тому трагічно пішла з життя.
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Розділ п’ятий. РЕЛІГІЄЗНАВЦІ УКРАЇНИ НЕДАВНІХ РОКІВ
В ЇХ НАУКОВИХ ЗДОБУТКАХ
5.1 СВІТОВЕ й УКРАЇНСЬКЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
В ЇХ КОРОТКІЙ ІСТОРІЇ.
Історія світового релігієзнавства – це наукова дисципліна, завданням
якої є відтворення загального процесу становлення релігієзнавства як науки,
формування його основних принципів і категорій, дослідження історії релігії та
з’ясування особливостей різних течій релігієзнавчої думки. Історя
релігієзнавства сягає давніх часів, коли в Китаї, Індії, Греції почали з«являтися
(переважно в богословський формі) відомі знавці релігійних феноменів, окремі
концептуально оформлені знання про релігію. Уже тоді з’являються й
вільнодумчі форми релігієзнавства.
Богословська думка епохи середньовіччя дала плеяду відомих мислителів
(Тертулліан, Августин Блажений, Іван Дамаскін, Василь Великий, Тома
Аквінський та ін.), в творах яких є окремі елементи релігієзнавчої парадигми.
Світське релігієзнавство в цю добу не розвивалося. З настанням епохи
Відродження релігієзнавчі концепти з’являються у вченнях різних філософських
течій. Оскільки вони розвивалися на основі несприйняття догматизму і
конфесійної зашореності богослов’я, то це придавало їм вільнодумчу
зорієнтованість, яка вилилася у вченні французьких мислителів ХVІІ-ХVІІІ ст. в
теоретичну концепцію релігії як «свідомої облуди».
Формування
філософії
релігії
як
окремого
релігієзнавчого
дисциплінароного утворення пов’язане з іменами Спінози і Лейбніца. Якщо
перший з них започаткував розвиток наукового біблієзнавства, то другий -релігієзнавчу метафізику, що займає проміжне місце між науковим
релігієзнавством і теологією. В подальшому цей напрямок був певною мірою
продовжений Кантом, Гегелем і Шеллінгом.
В найбільш узагальненому вигляді аналіз різних релігійних систем
знайшов у праці Гегеля «Філософія релігії», де, раціоналізуючи віру в Бога,
мислитель прослідковує історію релігійних вірувань як єдиний, закономірний
процес. В ході розвитку релігії образ Бога все більше олюднюється, Бог
наближається до людини. На основі гегелівського розуміння релігії виросло
антропологічне релігієзнавство Фейєрбаха, який вибудував релігійне
світобачення на вадах людини, її залежностях і обмеженостях. Своє
продовження фейєрбахіанство знайшло опісля в марксистському релігієзгавстві,
яке з«ясовувало появу релігій насамперед соціальними чинниками -- залежністю
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людини від пануючих над нею природних і соціальних сил, які в людський
фантазії набирають рис наприродних істот. Політизував релігієзнавство,
поставив питання подолання релігії в контекст класової боротьби, побудови
соціалістичного суспільства вже Володимир Ленін.
Як специфічна галузь гуманітарного знання, релігієзнавство
виокремлюється лише в ХІХ ст., коли був вже нагромаджений великий
археологічний, історичний, етнографічний та лінгвістичний конкретний
матеріал про релігії світу. Виникають різні релігієзнавчі школи, предметом
вивчення яких стає поява певних релігійних культів і пов«язаних з ними уявлень.
Серед них: міфологічна (М.Мюллер та ін.), антропологічна (Д.Фрезер, Л.ЛевіБрюль та ін.), психологічна (З.Фрейд), соціологічна (М.Вебер, Е.Дюркгейм та
ін.). В ХХ столітті з«являються історична (А.Тойнбі та ін.) й етнографічна
(С.Токарєв та ін.) школи. Засновники їх були, як правило, фахівці з конкретних
гуманітарних наук. Відтак релігієзнавство є галуззю знань в особах дослідників
релігійного феномену в його історії і багатоманітті форм вияву. Кожний
дослідник релігійних явищ і процесів вносив щось своє в релігієзнавчий загал
знань, чимсь своїм збагачував його. Сказати про якийсь вплив названих вище
знаних світових релігієзнавців на становлення і розвиток нашої релігієзнавчої
думки ми не можемо, бо ж їх праці не були відомі в Україні.
Але якщо в ХІХ столітті українські релігієзнавці прагнули в той чи інший
спосіб відмежуватися від теології, відзначити відмінність своїх пошуків від
богословських оцінок релігії, то вже в ХХ столітті (і особливо в наш час) на
Заході із-за відсутності концептуалізованої загальної парадигми вивчення релігії
спостерігається все більше сходження академічного релігієзнавства на
методологічні засади богословського, втрата ним рис світськості, сповзання на
позиції певної релігійно-філософської концепції, а то й взагалі богословських
установок певної конфесії.
Водночас теологічне релігієзнавство все частіше звертається до тем, які в
минулому були цариною академічного. Що стосується філософського
релігієзнавства, то воно накладає на себе тут два обмеження: перше - об’єктом
розгляду його виступає лише християнство; друге - дослідницька увага
обмежено зосереджується лише на системі релігійних вірувань. Представники
сучасного західного релігієзнавства відмовилося від еволюційного підходу і від
редукціонізму в своїх дослідженнях і розумінні релігій. Актуальними для нього
є епістемологічна тематика, визначеність у своєму категоріально-понятійному
апараті, розумінні природи і сутності релігії. Релігієзнавці шукають таку
філософію релігії, яка мала б універсальний характер.
Історія українського релігієзнавства - це галузь вітчизняної
гуманітарної науки, яка вивчає особливості процесу становлення і розвитку в
Україні науково-академічних і богословських досліджень релігії, її сутності й
багатоманіття функціональних проявів і течій, суперечливої історії. Українське
релігієзнавство сягає своїм корінням доби Київської Русі. В творах авторів того
часу, зокрема в «Повісті врем’яних літ», описано процес запровадження
християнства в Руси-Україні, розкривається механізм сприйняття русичами
нової релігії тощо. До ХІХ століття релігієзнавство в Україні розвивалося
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переважно в його богословській формі. Помітною його сторінкою є творчий
доробок професорів Києво-Могилянської Академії, які на основі порівняльного
аналізу православ’я і католицизму прагнули довести істиність саме
православного віросповідання.
Українське світське релігієзнавство не має своєї професійної традиції.
Воно розвивалося переважно в контексті суспільно-політичної і філософської
думки України ХVІІ- ХХ століть. Українські мислителі прагнули не просто
з’’ясувати, що таке релігія, в чому її особливість як духовного явища, а розкрити
її функціональну зничимість, роль в національному розвитку України. Вони
прагнули навернути релігійні інституції на шлях служіння інтересам народу,
вивести їх із підпорядкування «сильним світу» цього.
Як окрема сфера наукового знання релігієзнавство в Україні починається з
творчого доробку ідеологів громадівського руху, зокрема М.Драгоманова і
О.Потебні. Значну увагу релігієзнавчій проблематиці приділив І.Франко. В
творчому доробку М.Грушевського, В.Липинського, І.Огієнка з’ясовується
велике різноманіття проблем історії релігії в Україні.
Значний доробок мають також богословські релігієзнавці української
діаспори. І.Огієнко, Ю.Мулик-Луцик, І.Власовський, О.Великий основну увагу
приділяли дослідженню історії Української церкви. Особливості грекокатолицизму досліджували І. Шевців, І.Музичко, І.Ортинський. В працях
В.Олексюка аналізується філософія томізму. С.Ярмусь, В.Янів, І.Мірчук
зосередились на проблемі особливостей релігійної духовності українців.
Декому із названих вище богословських релігієзнавців і світських
дослідників релігійного життя присвячені видрукувані вище в цій праці окремі
розділи. Свій розвиток в Україні дістало й богословське релігієзнавство, але це
окрема сторінка розгляду.
5.2 РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА РАДЯНСЬКИХ РОКІВ
Складним, суперечливим, але й продуктивним у деяких аспектах був
розвиток світського релігієзнавства України радянської доби.
З перших років радянської влади на українських землях характер і зміст
релігієзнавчих досліджень цілком визначалися документами Комуністичної
партії, її світоглядними та ідеологічними установками. Вони повинні були
підпорядковуватися розробці стратегії і тактики антирелігійної роботи,
орієнтованої зрештою на повне подолання релігійності. При цьому ЦК Компартії
робив установку «на серйозне історичне висвітлення ідеї Бога, культу, релігії та
ін. для подолання релігійних пережитків населення». 3 травня 1925 р. почав
виходити щомісячник «Безвірник», навколо якого в травні 1928 р. сформувалася
Всеукраїнська Рада Союзу безбожників України.
Першою організаційною формою існування релігієзнавчої науки в Україні
із жорстко заданим атеїстичним спрямуванням став створений у 1931 р. у
Харкові антирелігійний сектор в структурі Інституту філософії і
природознавства Всеукраїнської асоціації науково-дослідницьких інститутів
(ВАНДІ). Його роботу очолив відомий у той час суспільствознавець Д.Ігнатюк.
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У секторі працювали І.Ельвін, М.Кривохатський, П.Чернишова, А.Чефранов.
Праці співробітників сектору публікувалися в журналах і виходили окремими
брошурами. Після ліквідації ВАНДІ і входження її інститутів в структуру
Академії наук України (1937 р.) у релігієзнавчій сфері працювали вчені
філософської комісії соціально-економічного відділу Академії.
Проте в кінці тридцятих років відбулося істотне згортання антирелігійної
активності, що було зумовлене різними причинами і, зокрема, майже повним
припиненням в країні релігійно-церковної діяльності, а також тим, що таку
роботу нікому було проводити – як і духовенство, провідні пропагандистські і
дослідницькі кадри попали під жорна сталінських репресій. Припинили свою
діяльність осередки Спілки войовничих безвірників (СВБ).
Березневий 1940 р. з’їзд СВБ, ніби прагнучи відродитися ситуацію,
накреслив програму поглиблення наукового рівня атеїстичної діяльності,
намітив шляхи підготовки кадрів пропагандистів, розпочав видрук газети
«Безбожник». ХV з’їзд Комуністичної Партії (більшовиків) України визначив
шляхи піднесення теоретичного рівня антирелігійної пропаганди і прийняв
заходи щодо її розгортання. Якщо в Москві Президія АН СРСР своїм рішенням
від 13 серпня 1940 р. керівництво науково-дослідницькою роботою з
антирелігійної тематики поклала на Інститут філософії АН СРСР, то в Україні
цю функцію покликана була виконувати філософська комісія соціальноекономічного відділу Академії наук республіки.
Проте виконання всіх цих накреслень було перервано війною. Воєнне
лихоліття, страждання, які випали на долю українському народу, значною мірою
сприяли пожвавленню релігійного життя, відродженню релігійності.
Та відлига, яка наступила у ставленні Комуністичної партії і Радянської
держави до релігії і церкви в роки війни, в Україні ще продовжувалася протягом
майже десяти повоєнних років. На партійних пленумах 1946-1950-х рр. питання
атеїстичного виховання взагалі не ставилося. Більше того, ЦК КП (б)У в 1945 р.
засудив місцеві органи влади, які вдавалися до «самочинного закриття церков і
костелів, втручалися в проведення релігійних служб». Наголошувалося на
використанні природничо-наукових знань у боротьбі «проти залишків темряви,
забобонів, безкультурності та неуцтва», про поширення серед широких верств
трудящих основ матеріалістичного світогляду.
Але вже з другої половини 50-х років м.ст. політична лінія Комуністичної
партії і Радянської держави щодо церкви та віруючих знову стала жорсткою.
Релігія розглядалася як пережиток минулих суспільно-економічних формацій.
Протягом 1954-1962 рр. ЦК КП України приймає низку ухвал з питань
атеїстичного виховання населення, зокрема «Про заходи по виконанню
постанови ЦК КПРС», «Про причини недоліків в науково-атеїстичній пропаганді
і заходи щодо її поліпшення» (31 липня 1954 р.), «Про стан і заходи поліпшення
науково-атеїстичного виховання трудящих в Українській РСР» (9 жовтня 1962
р.) та ін.
Досі розвиток знання про релігію в академічній науковій системі був
повністю підпорядкований завданню розвитку і поширення антирелігійних
знань та обґрунтуванню заідеологізованих («опійних») оцінок релігії. У 1947 р.
625

при Академії наук України був відновлений Інститут філософії. Лише в 1957 р.
в ньому був утворений відділ наукового атеїзму, який очолив відомий дослідник
релігії стародавнього світу проф. А.А. Аветисян. Співробітниками відділу тоді
стали В.Антоненко, А.Єришев, П.Коробко, Ю.Охріменко. Відділ неодноразово
змінював свою назву і склад співробітників.
Орієнтація наукових досліджень в основному на підготовку атеїстичних
видань пропагандистського характеру, яка йшла від партійно-ідеологічного
апарату, позначилася на загальному науковому рівні вивчення релігійних
феноменів, глибині досліджень, стилі подання матеріалу. Партійні постанови
орієнтували на популярне роз’яснення досягнень науки. Проте атеїстичні
видання цих років, оскільки вони писалися переважно неспеціалістами, а
скоріше популяризаторами науки, загалом мали науково-публіцистичний
характер. Аргументований аналіз дійсної суті релігії і природи релігійності в них
часто підмінявся розмірковуваннями навколо тенденційно підібраних
поодиноких явищ релігійного життя, з історії релігії, якихось досягнень науки
тощо.
Проте хоч наукова робота відділу атеїзму ІФ АН України протягом
наступних більш ніж трьох десятиліть проводилася відповідно до постанов і
вказівок Комуністичної партії про постійне поліпшення атеїстичного виховання,
його співробітникам відділу все ж іноді вдавалося вирішувати і власне наукові
релігієзнавчі завдання. Так, вони здійснювали широкомасштабні конкретносоціологічні дослідження стану релігійності населення України; зверталися до
вивчення історії релігії і вільнодумства; досліджували сутність та структуру
релігійного феномену, особливості його громадського функціонування та
взаємодію з іншими компонентами духовної культури, зокрема з обрядовопобутовою сферою, мистецтвом, наукою, філософією; простежували динаміку і
напрям еволюції релігії за умов науково-технічного прогресу тощо.
Виходячи з того, що наукове розуміння феномену релігії має принципове
значення для теорії і практики атеїзму, українські вчені (М.Добрускін, О.Білоус.
І.Гуржій, Г.Лебединець, Д.Острянин, М.Парнюк, В.Танчер та ін.) насамперед
зосередили свою увагу на з’ясуванні специфіки релігії як форми суспільної
свідомості, її коренів та соціальних функцій. Проте, розглядаючи релігійний
феномен, вони не звертаються при цьому до його безпосереднього аналізу, а
стають на шлях коментаторства тих чи інших положень із праць класиків
марксизму-ленінізму, підганяючи під них факти релігійного життя. Саме тому
зміст праць з питань походження і суті релігії, виданих в той час в Україні, надто
одноманітний, описовий, проблематично бідний, далекий від наукового
осягнення релігійного феномену. Автори наголошували не стільки на тому, що
характеризує релігію, особливості релігійного світобачення, скільки з’ясовують
насамперед питання реакційної ролі релігії в класовому суспільстві,
обґрунтовуючи це довільно підібраними прикладами. Лише в працях
М.Добрускіна і В.Танчера говориться, що релігійні погляди виникають
внаслідок перекрученого сприйняття дійсності, яке неминуче відбувається в ході
розвитку людського мислення у зв’язку із складністю процесів пізнання. Крім
гносеологічних чинників, вони вказують і на соціальні фактори буття релігії.
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Ними є низький рівень розвитку продуктивних сил, що спричиняє безсилля
людини перед природою, залежність від родових відносин, страх перед силами
суспільства (382).
В.Антоненко, В.Колобков, А.Кузовков, І.Масич, В.Сарбей та В.Танчер
досліджували в цей час у своїх працях сутність релігійної моралі, показували
природний характер її виникнення, розглядали зміст моральних біблійних
заповідей, критикували християнські чесноти, аналізували зміст християнського
гуманізму тощо. Критику релігійної моралі вони проводили шляхом
протиставлення її комуністичній, приписуючи всі досягнення морального
прогресу людства останній, а всі моральні вади – релігійній. Навіть ті
загальнолюдські норми моралі, які регулюють і регламентують життя людини
саме як людини, ними подавалися як продукт експлуататорського суспільства,
відображення інтересів його панівних класів. Вважалося, що за умов соціалізму
релігійна мораль нібито може відігравати лише негативну роль – принижувати
гідність людини, підривати дружбу між народами, насаджувати нетерпимість до
іновірців, формувати негативне ставлення до жінки, міцних сімейних стосунків
тощо. «Релігійна мораль, – писав В.Г. Сарбей, – містить в собі дуже зручний
викрут для виправдання будь-якого «гріха» (383).
Більш виважений підхід до релігійної моралі виявив у своїх працях В.К.
Танчер. Визнавши велику різницю моралі і релігії, він водночас зазначав, що між
ними існує певний зв’язок, який є наслідком намагань релігії використати всі
форми суспільної свідомості для свого поширення, зокрема прагнень
християнських діячів зробити їх релігію «якнайбільш універсальним
віровченням». В.Танчер радить підходити до християнського моралізування з
історичної точки зору, бачити те, що на початку свого існування християнство
відіграло певну історично прогресивну роль, оскільки приносило моральну втіху
гнобленним (384).
Проблема співвідношення науки і релігії в 50-ті роки розглядалася в
основному в ракурсі протиставлення біблійної картини світу і даних
природознавства. Дослідники відзначали відмінність науки і релігії у баченні
питань будови Всесвіту, походження і розвитку небесних тіл, походження життя
і людини, природи психічних явищ тощо. Характерним було те, що в розробку
цих проблем активно включилися українські вчені-природодослідники
Ш.Горделадзе, І.Міняйло, Л.Плющ, І.Підоплічко, І.Сокур та ін. В 1961 р. вийшла
спеціально упорядкована збірка їх статей під назвою «Сучасне природознавство
і релігія». Проте цей напрямок науково-атеїстичної діяльності довго не
проіснував, бо ж на атеїстичну інтерпретацію легко піддавалися лише висновки
класичної науки 18-19 століть. Новітні здобутки наукового пізнання природних
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явищ були надто складними і незручними для цього (385).
Дослідників в цей час цікавили не лише питання сутності релігії, а й
конкретні конфесії, зокрема ті, які були найбільше поширені в Україні. Природа
іудаїзму, його зв'язок із сіонізмом розглядалися у працях Кічко Т.К. («Іудейська
релігія, її походження і суть». – К., 1957; Кічко Т.К. «Іудаїзм без прикрас». – К.,
1962). Походження християнства розглядалося у брошурах В. Антоненка і В.
Передерія (Антоненко В.Г. «Що таке християнство?» – К., 1956; Передерій В.Ф.
«Походження та соціальна роль християнства». – К., 1962). У своїх публікаціях
вони показали християнство як продукт розкладу античного рабовласницького
суспільства. Християнство подавалося ними як синкретична релігія, що ввібрала
в себе не лише давні уявлення іудеїв, а й дещо з грецької філософії, із вчень
Філона і Сенеки, східних культів вмираючих і воскресаючих божеств. Зусилля
авторів публікацій цього часу особливо були спрямовані на доведення міфічності
природи Ісуса Христа (Див.: Дулуман Є.К. «Чи був Христос?» – К., 1958;
Корышковский П.Ю. «Миф о Христе». – Одесса, 1960 та ін.). При цьому вони не
були оригінальними, а здебільшого переспівом видрукуваних в Москві праць
Є.Ярославського та Й.Кривельова.
Об’єктом уваги дослідників були також окремі християнські конфесії.
Православ’я, його сутність, історію і пристосовницькі тенденції розглядалися у
працях М.Копаниці, В.Колобкова і Р.Приходька. Правда, при цьому вони писали
про православ’я взагалі, особливості українського православ’я, його історії вони
обминали (386). Скоріше політичними мотивами, прагненням засвідчити
антикомуністичну зорієнтованість була зумовлена велика увага дослідників на
католицизм та уніатство. При цьому останнє розглядалося у працях Д.
Полхилевича, П.Довгалюка, М. Парнюка, О. Онищенка, Ю. Мельничука та ін. як
найзапекліший ворог українського народу (387).
Ґрунтовний аналіз філософських основ неотомізму знаходимо у праці М.Я.
Щербіна «Філософія і соціологія католицизму» (К., 1959). Автор показав, що
неотомізм не є простим механічним відродженням застарілої філософії Томи
Аквінського. Будучи надто суперечливим явищем, він пов’язаний в тій чи іншій
мірі з багатьма філософськими школами – прагматизмом, семантизмом,
екзистенціалізмом, персоналізмом та ін.
Значні зусилля дослідників 50-60-х років м. ст. були спрямовані на
вивчення релігійних сект, як тоді називало переважно всі протестантські течії,
діючі в Україні. З’ясовуючи природу, причини виникнення сект, А. Єришев
доводив, що останні служили для народних мас засобом соціального протесту.
Таку форму боротьби вони використовували і проти церковної ієрархії, яка вірно
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Див.: Арсеньєв А.С. Наука і релігія про Всесвіт. – К., 1957; Міняйло І.Л. Наука і релігія про будову Всесвіту.
– К., 1957; Підоплічко І.Г., Сокур І.Т. Наука і релігія про походження людини. – К., 1957; Плющ Л.М. Наука і
релігія про походження життя на Землі. – К., 1957; Хільченко А. Чи існує душа? – К., 1958 та ін.
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Див.: Колобков В.В. Наследие вековой тьмы. – К., 1962; Копаниця М.М. Православ’я як різновид
християнства. – К., 1959; Приходько Р.С. Православ’я –ворог науки і прогресу. – К., 1962 та ін.
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Див.: Похилевич Д. Я. Сучасний католицизм. – К., 1959; Довгалюк П.М. Апостоли святої облуди. – К., 1963;
Онищенко О.С. Союз хреста і свастики. – К., 1962; Парнюк М.Т. Що таке Ватикан. – К., 1956; Кизя Л. і Коваленко
М. Віковічна боротьба українського народу проти Ватикану. – К., 1959; Похилевич Д.Я. Уніатська церква – ворог
українського народу. – Львів, 1960 та ін.
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служила експлуататорським класам. Я.Вєров, Ф.Гаркавенко, А.Єришев,
М.Демченко, М.Куц та інші дослідники на конкретних історичних прикладах
доводили, що релігійне сектантство поширюється насамперед в період спаду
революційних рухів, відображає певною мірою розчарування народних мас в
революційних методах боротьби, служить засобом духовної втіхи. Сектантство
зрештою виродилося в замкнуті релігійні об’єднання, які підміняли боротьбу
трудящих пасивним сподіванням «на спасіння згори» (388).
Окрім загального вивчення релігійного сектантства, дослідники звертали
свою увагу і на конкретні його вияви – баптизм, п’ятидесятництво, адвентизм,
лютеранство. Автори прагнули в якийсь спосіб довести, що протестантизм навіть
є в дечому гіршим від православ’я. Особливою увагою дослідників
користувалися «свідки Єгови». Їх навіть прагнули показати як агентів
американського імперіалізму (389).
В цей же період дослідники приділяли також увагу іншим проблемам
науково-атеїстичної теорії, проте вони в деталях розглядатися тут не будуть.
Відділ філософських проблем релігії та атеїзму, як він став називатися
пізніше (бо ж назва його неодноразово змінювалася) у наступні роки очолювали
А.Єришев, О.Онищенко, Є.Дулуман, Б.Лобовик та декілька років А.Колодний. В
ці ж роки у відділі працювали М.Кирюшко, М.Коротков, Н.Лісовенко,
Ю.Терещенко, М.Філоненко, О.Шуба, П.Яроцький. т
Дослідження релігійних явищ в Україні значно пожвавилися після
введення з 1956-1957 навчального року у всіх вузах республіки обов'язкового
нормативного курсу з основ наукового атеїзму. Цьому особливо сприяло
створення в 1959 р. спеціалізованої релігієзнавчої кафедри на філософському
факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, очолюваної
протягом тридцяти років проф. В.К. Танчером, а пізніше – професорами Ю.А.
Калініним і В.Й. Лубським. На кафедрі в перші роки її діяльності працювали
Р.Приходько, В.Бичатін, П.Степанов і В.Лебідь, пізніше – І.Бражник,
В.Козленко, З.Нечитайло, О.Огнєва, В.Суярко, О.Филипович, Г.Ярмиш. Будучи
опорною для решти українських вузів, кафедра довгий час здійснювала функцію
координатора наукових досліджень вчених вищої школи республіки, готувала
викладацькі кадри, забезпечувала викладачів і лекторів товариства «Знання»
підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою.
Саме на цій кафедрі в 1961 р. вийшов перший в СРСР підручник з наукового
атеїзму, написаний проф. В. Танчером, а в 1962 р. – була упорядкована ним
хрестоматія з цього ж курсу. З 1959 р. кафедра почала навчання групи студентів
за своєю спеціалізацією на філософському факультеті Київського університету
ім. Т.Г.Шевченка, а з 1964 р. стала видавати щорічник «Питання атеїзму»
(пізніше мав назву «Проблеми релігії та атеїзму», інші).
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Див.: Єришев А.О. Релігійне сектантство і його суть. – К., 1959; Вєров Я.С. Про секти і сектантів. – Ужгород,
1959; Демченко М.С. Сучасне сектантсво і його ідеологія. – Харків, 1959; Куц М. Т. Релігійне сектантство. –
Львів, 1959; Шимко І. М. Релігійне сектантство та його ідеологія. – К., 1958 та ін.
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Див.: Ерышев А.А. Евангельские христиане-баптисты, их идеология и мораль. – К., 1960; Кравченко М.,
Сергієнко Г. Слуги Єгови – слуги імперіалізму. – Львів, 1960; Мамонтов Я. Д. Релігійна секта п’ятидесятників. Дніпропетровськ, 1959; Бойчук М. Хто такі єговісти? – К., 1957; Полкунов Ф.Д. Хто такі адвентисти сьомого дня.
– Львів, 1961 та ін.
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З часом з'явилися кафедри наукового атеїзму у Львівському (очолювали
М.Куц, Н.Козачишина), Ужгородському (Б.Болдижар) і Донецькому
(В.Бояринцев) університетах, в Київському педагогічному інституті (Б.Лобовик,
М.Філоненко). Потім кафедри атеїзму з'явилися в Луцьку, Чернівцях, Одесі.
Поруч з цим пройшли спеціалізовану підготовку на цих кафедрах викладачі,
яким було визначено з 1967 р. читати обов'язковий для всіх вузів України
лекційний курс з історії і теорії атеїзму. Зауважимо, що в радянські роки видання
кафедр та їх навчальна література мали подвійний зміст. Фактично потрібно було
досліджувати та висвітлювати два суспільні феномени – секулярний і
сакральний. Тому одна частина статей і розділів у них присвячувалася
проблемам атеїзмознавства, а інша – релігієзнавства. Завдяки цьому викладачі,
лектори та вчені отримували можливість розповідати в своїх академічних
лекціях і просвітницьких виступах в масовій аудиторії не тільки про атеїзм, але
й про природу релігії, її походження та еволюцію, про конкретні конфесії та їх
віровчення й історію, стан релігії і релігійності в сучасному світі і в Україні,
причини існування і збереження релігійних переконань частини населення в
умовах соціалізму. Із-за певного захоплення викладачів у своїх лекціях саме
історико-конфесійною тематикою курс часто називали одним словом – «релігія».
З метою більш глибокого вивчення релігійних процесів, ефективності
формування науково-матеріалістичного світогляду в нових умовах у 1979 р. був
створений Київський філіал Інституту наукового атеїзму Академії суспільних
наук при ЦК КПРС, який функціонував більше десяти років. Очолював,
організовував й зорієнтовував всю його роботу в ці роки доктор філософських
наук, професор О.С. Онищенко, який нині прагне «забути» ті роки. Філіалом
розроблялася в основному дослідницька тематика, що стосувалася проблем
причин існування і шляхів подолання релігійних пережитків, вдосконалення
атеїстичного виховання і атеїстичної роботи серед різних категорій населення, в
першу чергу серед віруючих конкретних конфесій. Головним напрямком
наукових досліджень установи було вивчення стану релігійності і тенденцій її
розвитку. У публікаціях співробітників цього центру проводилася думка про
необхідність нових підходів у вивченні релігії, ставленні до неї, до Церкви, вірян
різних конфесій. Соціологічні дослідження духовних і соціально-демографічних
характеристик послідовників різних конфесій дозволило аргументовано
розкрити особистість тогочасного віруючого, що, власне, відображено в
опублікованих тоді книгах і статтях співробітників філіалу В.Д. Бондаренка,
М.М. Заковича, В.О. Зоца, П.І. Косухи, О.С. Косянчука, М.Т. Литвиненка, В.І.
Мельник, В.В. Фоміченка, П.Л. Яроцького та ін.
Вивчення характеру і форм релігійних проявів у трудових колективах і
населених пунктах, а також змін, що відбувалися в буденній релігійній
свідомості віруючих, у діяльності релігійних організацій, передбачало
проведення конкретних соціологічних досліджень в ряді областей України, а
після присвоєння Київському філіалу статусу Міжреспубліканського, також і в
Молдавії та Білорусії. На результатах цих досліджень в основному й базувалися
висновки про характер тогочасної релігійності та шляхи підвищення
ефективності атеїстичної роботи. «Однією з основних причин часом низької
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ефективності атеїстичного виховання, – зазначалося в публікаціях Філіалу, – є
недостатність конкретних знань в атеїстичних кадрів змісту і характеру сучасної
їм релігійності, підхід до віруючих із застарілими уявленнями про них,
використання у виховній роботі рекомендацій, не перевірених сьогоднішньою
практикою».
Співробітники Філіалу, а також їх колеги-релігієзнавці із суміжних відділів
академічних інститутів та університетських кафедр Києва (В.Танчер, Б.Лобовик,
М.Філоненко, Є.Дулуман, А.Єришев, П.Яроцький, А.Чорній та ін.), Запоріжжя
(В.Подоляк, Б.Гальперін), Львова (Є.Гринів, В.Мельник-Любащенко,
Н.Козачишин, В.Доля, М.Гайковський та ін.), Івано-Франківська (С.Возняк,
В.Фомін, В.Москалець, Б.Крживицький, А.Філіпова, С.Криштопа, В.Криштопа
та ін.), Чернівців (А.Колодний, Ю.Поліщук та ін.), Дрогобича (Т.Біленко,
В.Бодак), Полтави (В.Пащенко та ін.), Ужгорода (Б. Животок, С.Едельман та ін.),
Житомира (В.Щедрін, П.Свободний, О.Піціль, А.Заглада, В.Калашников та ін.),
Чернігова (В.Мащенко та ін.), Рівного (В.Павлюк, П.Русин, П.Саух), Одеси
(П.Лобазов, П.Баканурський, П.Стокяло, І.Батюк, Є.Мартинюк, В.Веселаго та
ін.), Харкова (М.Шудрик, В.Шадурський та ін.), інших міст України –
концептуально дотримувалися принципу комплексного розгляду релігії, в якому
тісно поєднувалися філософський, соціологічний, конкретно-історичний,
психологічний підходи до цього феномену. Актуальним напрямом наукових
досліджень був аналіз стану і тенденцій конкретних проявів релігійності –
православної, католицької, протестантської тощо.
В 70-80-ті роки м.ст. релігієзнавчі дослідження велися в кількох
напрямках. Увага науковців була прикута до проблем природа релігії як
соціально-історичного явища, її місця в структурі духовного життя суспільства,
зв’язок з іншими формами суспільної свідомості. Дослідники прагнули виявити
дійсну роль релігії в суспільному житті. Більш ґрунтовному аналізу піддається
специфіка віровчення і практичної діяльності релігійних течій, які діють в
Україні.
Релігія для науковців постає як явище історичне. Прагнучи встановити ті
об’єктивні соціально-економічні фактори, які детермінують її виникнення і
відтворення, українські науковці особливу увагу приділяли з’ясуванню коренів
релігії, прагнули розкрити механізм їх дій в процесі релігійного розвитку. В.К.
Танчер, крім соціальних і гносеологічних вичленовує ще й онтологічні, етичні і
психологічні корені релігії (Танчер В.К. Основи наукового атеїзму. – К., 1974).
Г.М. Лебединець вказує на неправомірність абсолютного ототожнення
соціальної основи і соціальних коренів релігії. Соціальні корені релігії у нього –
це ті найбільш глибинні причини, які за певних умов з необхідністю породжують
релігійне відображення дійсності і становлять ядро його соціальної основи
(Лебединец Г.М. Диалектика социальных корней религии. – Львов, 1975). На
думку науковця, ідеологічні, етичні і їм подібні фактори закріплюють існування
релігії, але не є її першопричиною. Б.О. Лобовик розглядає соціальні корені
передусім як причини економічного порядку – це низький рівень розвитку
продуктивних сил. Але для з’ясування проблем виникнення релігії потрібний
аналіз ще й її гносеологічних коренів, чому була присвячена низка його праць
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(390).
Розглядаючи особливості релігійного відображення, Є.К. Дулуман
обстоює думку, що уявлення про надприродне, віра в його реальне, незалежне
від людини існування і є тією ілюзорно-фантастичною формою, за допомогою
якої релігія відображає дійсність, тією ознакою, яка відрізняє релігію від інших
форм свідомості. Оскільки надприродне не має об’єктивного аналога і є лише
спотвореним силою людської думки уявленням про нього, то сама форма
релігійного відображення може бути розкрита лише за допомогою аналізу
процесу становлення релігійних уявлень про надприродне. Виникнення і генезис
релігії не можна розглядати у відриві від конкретно-історичних умов діяльності
людини Саме тому пошук якоїсь найпервіснішої форми релігії, наголошує
дослідник, є «некоректним завданням» (391). Дослідник вважає, що перші
уявлення про надприродне – в гносеологічному плані – були породжені
уособленням, яке виникло на основі самоаналогії.
Релігія як суспільне явище має складну внутрішню структуру. Ті складові
частини, без яких неможливе її існування і специфічна єдність яких утворює
релігію як таку, прийнято називати її основними елементами. У їх виділенні у
видруках того часу не існувало єдиної точки зору. Це зумовлювалося насамперед
тим, що інколи не проводилася різниця між структурними елементами релігії як
соціального явища і її первісними формами. Так, у В.К. Танчера в підручнику
анімізм, міфологія, фетишизм і магія відносяться до елеменів релігії. Саме в них
нібито у вичерпному вигляді виявляються релігійні ідеї, почуття і дії. М.Д.
Коротков, виходячи з того, що релігія, як форма суспільної свідомості, має кілька
аспектів – онтологічний, гносеологічний, соціологічний, психологічний,
етичний та інші, вичленив такі основні структурні елементи – космогонічний,
космологічний, антропологічний і гносеологічний (392). Проте точка зору ні
В.Танчера, ні М.Короткова не знайшла підтримки. Найбільш плідним виявилося
розуміння під елементами релігії не взагалі будь-яких її частин, а таких, які
вступаючи у певну систему відношень, безпосередньо утворюють релігійний
феномен як щось ціле. Тому структурними елементами релігії як соціальноісторичного явища Є.К. Дулуман вважає релігійні концепти, почуття і культ, а
Б.О. Лобовик – релігійні погляди, культ і релігійні організації.
Категоріальна структура світоглядних характеристик релігії, специфіка
гносеологічного змісту релігійного відображення розглядаються у працях Б.О.
Лобовика, який започаткував гносеологічний аналіз рівнів релігійної свідомості.
Виділяючи в ній різні її рівні (буденний і теоретичний) і різні сторони
(гносеологічну, соціологічну і психологічну), він показує неправомірність
ототожнення буденної релігійної свідомості і релігійної психології. На його
думку, буденна релігійна свідомість з гносеологічного погляду є фантастичною
за змістом емпіричною формою зв’язку чуттєвого і раціонального в поглядах на
об’єкт релігійного відображення і об’єкт віри, які можуть бути емпірично
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усвідомлені в релігійному плані (393).
Гносеологічні і соціально-психологічні аспекти критики релігійного
світогляду, його структурних компонентів розроблялися В.Є. Долею (394).
В літературі 60-70-х рр. м.ст. проблеми кризи релігії, її сутності і
особливостей прояву в тогочасному житті, аналіз фундаменталізму і модернізму
в християнстві середини ХХ ст., межа релігійного консерватизму визначалися
мірою можливого затушовування непримиренності тих чи інших застарілих
елементів віровчення з новими умовами життя людей.
Дослідники проказують, що в цей час релігія, внаслідок звуження своїх
колишніх функцій (регулятивної, ілюзорно-компенсаційної, інтегруючої та ін.) у
значно зміненому вигляді здійснює свій вплив на суспільне і особисте життя
людей. Відбувається поступовий процес розмивання цілісної релігійної картини
світу, в ході якого повною мірою деформуються основні постулати релігійної
свідомості – ідея Бога, креаціонізму, есхатології, приречення та ін., з’являються
такі форми світорозуміння, які лише зовні нагадують синтез науки і релігії,
теїзму і атеїзму, а насправді є для більшості сучасних віруючих початковими
формами відходу від традиційної релігійності. Характерно, що основні
підвалини будь-якої релігії – ідеї надприродного, провіденціалізму, фаталізму,
есхатології тощо – в свідомості сучасних віруючих об’єктивно займають в
основному другорядне місце, поступившись світським і наївноматеріалістичним елементам (395).
Дослідники 70-80-х рр. м.ст. у системі науково-атеїстичного знання чітко
виділяли два його розділи – науково-атеїзмознавчий, що розкриває специфіку
атеїзму як феномену духовного життя суспільства, з’ясовує особливості його
виникнення і шляхи генезису, соціальні функції і місце в структурі світоглядного
знання, і науково-релігієзнавчий, що включає філософію релігії, її історію,
соціологію, психологію та ін. В особливу сферу атеїстичного знання дехто
виокремлював ще й теорію атеїстичного виховання.
Підхід вчених республіки до наукового атеїзму як відносно самостійної
сфери наукового пізнання дав можливість розширити його функції. Особливо
успішними були розробки в Україні позитивного аспекту наукового атеїзму. Так,
В.К. Танчер вважав, що оскільки науковий атеїзм є філософською наукою, то
визначення його предмету має здійснюватися у певному співвідношенні з
предметом марксистсько-ленінської філософії, охоплювати якусь частину тих
найбільш загальних законів об’єктивного світу, які вивчає ця філософія,
зберігаючи при цьому щось специфічне, властиве тільки йому. У цьому плані
об’єктом наукового атеїзму є та частина суспільної свідомості, яка відображає
об’єктивний світ у спотвореному вигляді, тобто релігія. Він вивчає
закономірності її виникнення, функціонування і згасання (396).
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Дещо іншу думку щодо природи атеїзму висловлює Є.К. Дулуман. Для
нього атеїзм є в широкому і у вузькому розумінні. Під останнім постають різні
форми теоретичного заперечення існування надприродного. Атеїзм у широкому
розумінні – це таке сприйняття і витлумачення навколишньої дійсності і
взаємодії людини з нею, яке, виходячи з положення про матеріальну єдність
світу, виключає існування надприродного (397).
У Б.О. Лобовика науково-релігієзнавчому аспекту при осмисленні суті
атеїзму відводиться підпорядкована роль. Критичний аналіз релігії в науковому
атеїзмі не є самодостатнім. Завершеного вигляду він набирає тільки в контексті
цілісної теорії наукового атеїзму, в якій позитивна, конструктивно-наукова
концепція
буття
людини
нібито
обростає
науково-релігієзнавчою
398
проблематикою ( ).
Для О.С. Онищенка атеїзм – це не просто синтез різних видів конкретнонаукової критики релігії. Кожна з наук вирішує при цьому часткові питання,
спростовує релігійні погляди своїми методами і засобами в межах своєї сфери і
не вирішує питання спростування релігійної картини світу в цілому. Найбільш
повне спростування релігійної картини світу без врахування особливостей її
інтерпретації на різних рівнях релігійної свідомості, тонкощів онтологічних
уявлень у різних віросповідальних формах релігії тощо, дають науковофілософську і природничо-наукову картини світу. Цілеспрямоване проектування
атеїзмом їх сутності на релігійне світорозуміння, на думку О.С. Онищенка,
власне й становить його позитивний зміст, виділяє його у відносно самостійну
галузь філософського знання. Атеїзм є однією із найскладніших галузей
людинознавства, яка дає можливість людині реалістично усвідомлювати «свою
сутність, мету і смисл життя», а також свою діяльність, спрямованість і
можливості свого розвитку і вдосконалення, розвиває її активність, творчу силу
(399).
Оригінальну концепцію сутності атеїзму висловив А.М. Колодний. Він
вважає, що оскільки філософія кожну із своїх проблем вирішує у площині
відношення буття і свідомості, матеріально-практичної та ідеальноперетворювальної діяльності людини, то науковий атеїзм як галузь
філософського знання в основу свого теоретичного аналізу з необхідністю кладе
основне філософське питання. І атеїзм, і релігія відображають відношення
людини як діяльної істоти до навколишньої дійсності. Характер цього
відношення – свідомий чи несвідомий – зумовлює появу атеїстичного чи
релігійного світорозуміння і світоставлення Об’єктом відображення атеїзму є не
релігія як така, а певний вид відношення «людина-світ», певного характеру
розвиток людської діяльності у сфері матеріально-виробничих відносин. Атеїзм
відображає не просто відношення людини до світу, а таку характерну його рису,
як утвердження вільного творчого буття людини, не просто світ, що оточує
людину, а світ з точки зору можливостей людини реалізувати в ньому свою
діяльну сутність шляхом вільної і предметно-практичної діяльності зробити його
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своїм світом. До того ж, він не просто визнає наявність предметів явищ і
процесів, а стверджує природний характер закономірностей їх буття, виключає
існування надприродного і будь-яке втручання якихось надприродних сил в
процеси об’єктивного світу.
Відтак атеїзм – не випадкове явище в житті суспільства, не просто
антитеїзм. Він є такою ж формою суспільних поглядів, в якій відображаються
такі зміни суспільного буття, які роблять зрозумілим свідомості людини черезсебе-буття природи, суспільства і її самої, дають можливість їй шляхом
пізнавальної і предметно-практичної діяльності утверджувати себе в дійсній
людській сутності. Сутність атеїзму полягає не лише в тому, що він заперечує
ідею надприродного, а й в теоретичному відтворенні такого утверджуваного
буття людини, яке виключає необхідність звертатися до цієї ідеї (400). Важливе
значення для розуміння атеїзму має дослідження сутності природного характеру
закономірностей об’єктивного світу як способу дії сил природи і суспільства
(401). Відтак атеїзм як форма світоглядного знання і самосвідомості людини може
бути наявним поза релігією, незалежно від її наявності чи відсутності. Таке
бачення атеїзму не було сприйняте в радянські роки, бо ж його ототожнювали із
антитеїзмом.
Актуальною для дослідників тих років була і проблема вичленування
категорій атеїзму. В.І. Шинкарук вважав необхідним для атеїзму дослідити
гносеологічні сутності таких феноменів людської свідомості, як
світосприймання і світовідчуття. Виняткове місце він відводив категоріям
смислу людського буття, співвідношення сутності людини і її існування,
переживання людиною свого майбутнього, що з необхідністю впирається в
проблему соціального безсмертя людини.
П.Ю. Саух розглядав три основні блоки категорій наукового атеїзму:
філософські категорії, які функціонують в системі атеїстичного знання і
виконують роль її світоглядної і методологічної основи; категорії суміжних наук,
які розкривають гуманістичний «зріз» системи взаємовідносин людини і світу й
широко виористовуються релігією; власне атеїстичні категорії, що відображають
специфіку і природу атеїзму як відносно самостійної науки (402).
Виконуючи світоглядну роль в духовному житті людини, науковий атеїзм,
як доводили релігієзнавці 70-80-х років м.ст., покликаний формувати такі
принципи і установки, які звернуті до цілісної діяльності людини, загальної
орієнтації її у світі і сприяють становленню людини-творця.
Значна увага приділялася тоді дослідженню місця атеїзму в системі
духовної культури, науково-критичному аналізу богословської концепції
«культурної функції релігії», з’ясуванню впливу атеїзму на духовне життя особи.
Особистістний аспект взаємодії культури і атеїзму, вплив останнього на
соціально-культурну активність людини, роль атеїзму як фактору синтезу
духовних цінностей та ін. досліджував М.І. Кирюшко (403).
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Очолюваний О.С. Онищенком Міжреспубліканський філіал Інституту
наукового атеїзму визначав і утверджував в означені роки шляхом проведення
різних конференцій, симпозіумів і нарад, концепцію дослідження релігійних
феноменів і подолання релігійності в країні. Концепція ця базувалася на тому,
що релігія – це погляди, уявлення, ідеї, почуття, емоції, стереотипи поведінки,
релігійні об'єднання, які, маючи антигуманний характер, організовують і
контролюють життєдіяльність віруючих. Спеціалізація наукових співробітників
Філіалу з конкретних проблем дослідження релігійного життя і конфесій
відображала їх наукові інтереси і релігієзнавчу компетентність: фактори зміни
сучасної релігійності і духовного світу віруючих вивчали П.І. Косуха, М.Т.
Литвиненко, О.С. Онищенко, П.Л. Яроцький; релігійність православних
віруючих – В.Д. Бондаренко, В.І. Сапіга, М.Ф. Рибачук; тенденції в католицизмі
після Другого Ватиканського собору – В.В. Фоміченко, А.А. Ротовський, П.Л.
Яроцький; характер релігійності віруючих протестантських конфесій – П.І.
Косуха, О.С. Косянчук, В.І. Мельник-Любащенко, П.Л. Яроцький. Особливу
увагу в подоланні обрядово-побутової релігійності населення партійні комітети
приділяли тоді пропаганді і впровадженню соціалістичних свят і обрядів, які
повинні були витіснити традиційну релігійну обрядовість, що мала міцні
історичні, культурні та родинні корені в Україні. Дієвість, ефективність нової
обрядовості, її конкурентоспроможність у заміні релігійної обрядовості вивчали
М.М. Закович, П.І. Косуха, В.О. Зоц, В.А. Горовий, В.І. Сапіга. Ця ділянка
дослідницької роботи була складною і вимагала особливої педантичності.
Конкретно-соціологічні дослідження показували не зниження релігійної
обрядовості, а постійне її зростання, темпи якого значно підвищилися в 80-ті
роки м.ст. напередодні 1000-ліття хрещення Київської Русі. Прийняття
християнства сприймалося значною частиною населення України, особливо
творчою інтелігенцією, як особливий історичний, культурний і духовний
чинник, що ідентифікує тисячолітнє дерево української нації. Не випадково саме
в Києві в січні 1985 року був проведений Всесоюзний семінар-нарада з питань
атеїстичної пропаганди і контрпропаганди у зв'язку з церковною кампанією
підготовки до святкування 1000-річного ювілею.
У 80-ті роки м.ст. релігійна обстановка в Україні була вкрай напруженою і
не обіцяла ідеологічного самозаспокоєння її партійному керівництву.
Ліквідована в 1946 р. на т.зв. Львівському соборі Греко-Католицька Церква, яка
опісля відродилася за кордоном, діяла в підпіллі і все більше нагадувала про своє
існування. Зміцнювався і розширювався її вплив на значну частину населення
Західної України. Виявився неспроможним десятиліттями мусований офіційною
партійною пресою та пропагандою стереотип про остаточне відмирання грекокатолицизму і залишки уніатства. Активізувалася діяльність заборонених
релігійних організацій та тих, що не отримали офіційної державної реєстрації
протестантських об'єднань: «свідків Єгови», п'ятидесятників, відокремлених
груп баптистів, які утворили Раду Церков ЄХБ і не ввійшли до офіційно
зареєстрованої Всесоюзної Ради ЄХБ, інших пізньопротестантських спільнот. В
социалистич.культуры. – К., 1983.
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умовах посилення ідеологічної боротьби на міжнародній арені протидія релігії з
боку партійно-владних структур у країні змістилася у бік ідеологічної
контрпропаганди, набула форми ідеологічної кампанії, що за спрямуванням,
змістом та методами кваліфікувалася як атеїстична контрпропаганда. Її цілями
були викриття і нейтралізація зарубіжного клерикально-націоналістичного
впливу на український народ, протидія підривній діяльності Ватикану,
зарубіжних націоналістичних і церковних організацій, протестантських центрів.
Радянську владу турбував і дискредитував рух релігійного дисидентства в
Україні, особливо доволі широкий рух окремого крила п’ятидесятників, що
ставив за мету виїзд із СРСР у будь-яку некомуністичну країну з релігійних
мотивів.
У міждержавних відносинах, зарубіжних ЗМІ Радянський Союз постійно
критикували за порушення прав віруючих, обмеження свободи віросповідань: по
суті нелегальний стан Ради Церков ЄХБ, громад п'ятидесятників, заборону
діяльності адвентистів-реформістів, «свідків Єгови» та інших конфесій.
Релігійне дисидентство пожвавилося і в православ'ї, хоч тут воно мало форму
поодиноких виявів. Влада особливо боялися злиття або консолідації релігійного
і політичного дисидентства, яке поширювалося в країні.
Наукові співробітники Філіалу, а також спорідненого йому відділу
філософських проблем релігії та атеїзму Інституту філософії АН України,
вузівських кафедр наукового атеїзму були включені в партійнопропагандистську систему вдосконалення атеїстичного виховання і атеїстичної
контрпропаганди, зазвичай – через поглиблення вивчення релігійного феномену.
Зайве доводити, що наукові підходи до проблем релігії та атеїзму істотно
розходилися з масовою і масованою атакою на релігію і тактикою
адміністрування щодо релігії, Церкви, віруючих, на що, власне, тривалий час
були націлені партійно-пропагандистські структури та їх актив, особливо на
місцях. Науково-дослідницька робота, яка спиралася на результати конкретносоціологічних досліджень, націлювала відповідні партійно-державні структури
на відмову від застосування войовничих методів боротьби з релігією і
адміністрування у світоглядній сфері, властивих 20-30-м, 50-60-м рокам ХХ ст.,
орієнтувала на копітку, вдумливу, некампанійську роботу з формування
наукового матеріалістичного світогляду, виступала за терпиме, поважливе
ставлення до віруючих. Однак на практиці, особливо серед практиків на місцях,
домінували антинаукові стереотипи про остаточний підрив соціальних,
історичних і навіть гносеологічних коренів релігії, про сформоване в СРСР
масове атеїстичне суспільство, про несумісність релігії і процесів будівництва
комунізму тощо.
Системне вивчення безпосередньої діяльності релігійних організацій
різних конфесій, контакти з віруючими, вивчення їх духовного світу дозволили
науковцям виробити новий погляд на стан і тенденції формування їх релігійності
і, головне, обґрунтовано розкрити новий тип тогочасного віруючого – не
екстреміста, не фанатика, не антирадянщика, а цивілізовану особистість,
сформовану вже за умов соціалізму. Зрозуміло, що це не завжди з розумінням
сприймалося у вищих партійних кабінетах. Результати соціологічних
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досліджень, що не вкладалися у розхожі ідеологічні стереотипи, часто
оцінювалися партійними функціонерами негативно. Значна частина аналітичних
матеріалів про стан релігійності, підготовлених науковцями, не публікувалася,
оснащувалася грифом «Для служебного пользования», осідала без використання
в апаратних шафах, оскільки висновки та рекомендації, що випливали з наукових
досліджень, були далеко не такими, як це подавалося в партійній пресі, в
рішеннях партійних з'їздів і пленумів, які голослівно видавали бажане за дійсне,
констатували невідворотне відмирання релігії. Підготовлені аналітичні записки
спростовували усталений пропагандистський штамп про наявність нібито лише
мізерних залишків уніатства. В умовах кампанії перебудови, що розгорнулася в
другій половині 80-х років ХХ ст., реальний стан церкви прихильників грекокатолицизму наочно проявився могутньою хвилею виходу з підпілля цілком
структурованої, дієздатної, організованої Української Греко-Католицької
Церкви.
Коли наприкінці 70-х років м.ст. влада намагалася (вже не вперше)
назавжди покінчити із сектантством (так тоді атеїстична пропаганда, як, до речі,
й православна церква, називали протестантські й старообрядницькі спільноти),
вчені-релігієзнавці зобов'язані були владним інструкціям та дорученням давати
«наукове обґрунтування», аргументувати «реакційність» насамперед
протестантських сект – баптистів, п’ятидесятників, «свідків Єгови».
Перебуваючи у складному і суперечливому становищі між, з одного боку –
зобов’язуючими владними вказівками, а з іншого – нормами науковості
досліджень, вчені Філіалу та академічних відділів АН УРСР знаходили
можливість об’єктивно, настільки це дозволяли умови, давати реальний стан,
суть діяльності протестантських громад, уникати огульної, тотальної критики
«сект і сектантів», використовуючи дані соціологічних досліджень для показу
всіх аспектів (як негативних, так і позитивних) функціонування релігійних
громад, організацій, об’єднань. Саме науковці ініціювали невикористання у
науковому, а згодом і в ідеологічному обігу штампу «сектант», що традиційно і
в православно-царській Росії, і в атеїстично-соціалістичному Союзі інспрувало
заздалегідь негативне ставлення до цієї категорії віруючих у суспільстві. До речі,
цей штамп і сьогодні, вже в умовах вільного буття релігійних об'єднань,
подекуди використовується замовною пресою, т.зв. історичними Церквами,
деякими органами влади, політиками для дискредитації активно діючих у рамках
законодавства протестантських конфесій.
Слід зазначити, що значна частина періоду існування Філіалу припала на
час перебудовчих процесів, у тому числі – й в ідеологічній сфері, формування
нового мислення і демократизації радянського суспільства, що, зрозуміло, не
могло не впливати на активний розвиток нових підходів у ставленні до релігії,
Церкви, віруючої людини. Якщо консервативно налаштовані партійні структури
в центрі і на місцях доволі повільно, болісно, з оглядкою реагували на
нововведення, в оцінці релігійних феноменів все ще залишалися на позиціях
партійно-світоглядної ортодоксії, то релігієзнавці України, які розуміли сутнісну
природу релігії не стільки в світлі рішень партійних з'їздів і пленумів, а перш за
все в історичному, філософському, соціологічному, духовному її вимірах,
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органічно увійшли в період перебудовчих процесів 80-х років ХХ ст.
Тематика традиційного атеїстичного виховання і атеїстичної пропаганди,
чим у відповідності із завданнями, поставленими Комуністичною партією,
повинен був займатися Інститут наукового атеїзму АСН при ЦК КПРС і його
філіали в республіках СРСР, з самого початку функціонування Київського, а
потім Міжреспубліканського філіалу Інституту в Україні розглядалася не як
провідний у порівнянні з іншими напрямками наукових досліджень. Вона завжди
була залежною, підпорядкованою розумінню процесів еволюції релігії і проявів
релігійності за умов соціалізму, демократизації суспільного життя. За цієї
ситуації й була вироблена нова концепція ставлення до релігії і релігійності
радянських громадян, яка істотно відрізнялася як від лобового, примітивного
безбожництва 20-50-х років XX ст., так і від заідеологізованого, непримиренного
ставлення до релігії 60-70-х років, ґрунтованого на жорсткій партійній тезі про
несумісність релігії і комунізму. Релігієзнавці Філіалу, академічних відділів АН
України і вузівських кафедр мали узгоджену, співпадаючу з викликами часу
думку про те, що саме тиражування десятками тисяч атеїстичних лекцій,
проведення масових заходів атеїстичного змісту наочно переконує в тому, що
очікуваних позитивних трансформаційних змін у релігійній ситуації в країні не
відбувається. Була обґрунтована чітка відповідь, чому це не відбувається.
«Атеїстична пропаганда часто не спрацьовує тому, що не враховує особливості
сучасної релігійної свідомості, не завжди даються чіткі і переконливі відповіді
на світоглядні питання, які цікавлять людей», – висновувалося у підготовленій
науковцями Філіалу праці «Сучасна релігійність: стан, тенденції, шляхи
подолання» (К., 1987).
У Волинській, Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській і
Чернівецькій областях з ініціативи Філіалу, академічних відділів, а також
університетських кафедр на місцях було взято курс на вільне, відверте, живе і
неформальне спілкування з віруючими різних конфесій. Це був різкий відхід від
прагнень ізоляції віруючої людини, спроб раптової зміни її переконань, вимог
порвати з релігією до взаємопорозуміння, пошуків і знаходження того, що
об'єднує віруючих і невіруючих, християн і атеїстів. Широко практикувалися
зустрічі з віруючими у формі вечорів запитань і відповідей, круглих столів,
зустрічей віруючих і невіруючих і навіть нетрадиційних форм спілкування, які
проходили в обстановці толерантності, взаємної поваги, дозволяли вести діалог
з віруючими з питань, що мали для них важливе значення. Це і умови реєстрації
греко-католиків й «свідків Єгови», а також п'ятидесятників і тих баптистів, які
діяли поза ВР ЄХБ, і питання про відкриття десятками років закритих і
пустуючих культових споруд, і умови виїзду з СРСР представників церков для
участі в міжнародних конфесійних конгресах, і реабілітація засуджених
віруючих як жертв політичних репресій, і багато інших питань. Це були дискусії,
іноді дуже напружені і гострі, про які ще в недалекому минулому й мріяти не
доводилося. У вільному спілкуванні вислуховувалися, обговорювалися,
аргументувалися обидві зазвичай опонуючі позиції – і атеїстична, і релігійна.
Відтак був узятий серйозний курс на врахування особливостей сучасної
релігійної свідомості, що ще кілька років тому тільки декларувалося. Іноді
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виступи або навіть репліки носія цієї свідомості були більш переконливими і
актуальними, ніж заїжджені виступу штатного лектора-атеїста або кадрового
партійного працівника. Необхідно зазначити, що Ідеологічний відділ ЦК
Компартії України, підконтрольні йому Рада у справах релігії при Раді Міністрів
УРСР і спеціальні підрозділи КДБ з церковно-сектантських питань стали більш
прислухатися до рекомендацій релігієзнавців, розуміючи, що прийшов час
перегляду застарілих, ортодоксальних підходів, ідеологічний штампів, що
ідеологічну, виховну роботу слід вести в суспільстві, враховуючи усе розмаїття
його характеристик – світоглядних, моральних, культурно-освітніх,
конфесіональних та ін.; що у сфері релігійних переконань, як ніде інде, потрібна
виваженість, терпимість, повага до світоглядних переконань, навіть якщо вони
розходяться з офіційно проголошеними. У розсекречених архівах збереглися
експертні висновки, підготовлені науковими співробітниками Філіалу на запити
органів держбезпеки і прокуратури, на предмет оцінки віровчення, культу та
діяльності засуджених нібито за антирадянську діяльність. У такий спосіб
готувалися документи для реабілітації засуджених віруючих різних конфесій:
мальованців, духоборів, «свідків Єгови», п'ятидесятників, адвентистівреформістів, греко-католиків, римо-католиків та представників інших релігійних
течій.
З огляду на це, важко погодитися з деякими сучасними авторами, особливо
конфесійно заангажованими, які намагаються повністю відкинути як ненаукові,
затаврувати як заідеологізовані, як суто атеїстичні, а відтак автоматично як
маловартісні всі напрацювання релігієзнавців-атеїстів радянського періоду.
Якщо в тогочасних наукових працях релігієзнавців опустити перші обов’язкові
по тих часах абзаци з апеляцією до рішень партійних з’їздів, пленумів чи цитат
класиків марксизму-ленінізму (без чого публікація навряд чи побачила б світ),
то залишається раціональне, об'єктивне ядро науково обгрунтованих
дослідницьких робіт, справді науково цінні, важливі, оригінальні спостереження,
судження, оцінки, висновки, рекомендації. Незважаючи на заідеологізованість
релігієзнавчих досліджень радянського часу, перших років пострадянської
епохи, заслуговують на увагу ціла низка праць вчених України того часу. Так,
гносеологічну природу релігійного феномену досліджував Б.Лобовик, його
суспільно-історичні характеристики – Є.Дулуман і В.Кулик, соціальнопсихологічні прояви – В.Доля і В.Павлюк, специфіку коренів релігії –
Г.Лебединець, іррелігійні форми свідомості – О.Онищенко, А.Колодний,
А.Васильєва, П.Саух і В.Танчер, історію і конфесійну своєрідність богословської
думки – Ю.Калінін, М.Гайковський, В.Фоміченко, В.Нічик, В.Стокяло,
Н.Лісовенко, світогляд українських мислителів – І.Головаха, А.Колодний,
А.Колодна, В.Дмитриченко, С.Возняк. Соціологічний аналіз особливостей
релігійності сучасного їм віруючого дали в своїх працях А.Єришев, П.Косуха,
В.Зоц, М.Закович, А.Чорній. Питання історії релігії та особливостям
функціонування окремих конфесій присвячені праці П.Яроцького, І.Мозгового,
В.Бондаренка, О.Сагана, М.Адамчука, П.Лобазова, В.Климова, Р.Приходька,
В.Докаша,
П.Козика,
Л.Каушанського,
А.Гудими,
П.Петлякова,
Г.Баканурського, В.Любащенко, Ю.Поліщука, В.Пащенка, М.Кирюшка,
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М.Короткова, В.Лубського, В.Подоляка. Запровадження і поширення
християнства в Київській Русі стало об'єктом дослідження М.Брайчевського,
П.Котляра, А.Моці. Богословські морально-етичні та есхатологічні концепції
проаналізовані П.Гопченком, Ю.Терещенком, М.Фоменком, Л.Виговським,
В.Щедріним, А.Гудимою. Проблеми свободи совісті, державно-конфесійних
відносин та функціонування релігії та її інституцій досліджували М.Бабій,
С.Боруцький, М.Новиченко, І.Бражник, О.Уткін, М.Литвиненко, М.Рибачук,
В.Єленський, О.Огнєва, О.Шуба, В.Суярко, В.Лешан. Історії християнських
церков присвячені праці В.Ульяновського, С.Плохія, О.Крижанівського. Нові
релігійні течії України та позавіросповідну містику досліджували Л.Филипович
і А.Шедрін.
Назвемо тут деякі варті уваги колективні праці Філіалу: «Атеизм и религия
в современной борьбе идей» (за ред. В.Гараджі та О.Онищенка, К., 1975),
«Религиозная обрядность: содержание, эволюция, оценки» (за ред. П.Косухи, К.,
1988), «Современная религиозность: состояние, тенденции, пути преодоления»
(за ред. П.Яроцького, К., 1987), «Традиции, обряды, современность» (за ред.
В.Зоца, К., 1983), В.Бондаренко, А.Косянчук, В.Фомиченко «Религиозная
община в современном обществе» (К., 1988) та ін. У радянські роки були
видрукувані індивідуальні монографії українських вузівських релігієзнавців, які
змістовно слугували подальшому розвитку низки проблем нашої науки. Серед
них: М.Бабий «Проблема свободы совести в современной идеологической
борьбе» (К.,1986), В. Доля «Иллюзия духовности: о характере религиозного
мировоззрения» (Львів, 1985), Г.Лебединец «Диалектика социальных корней
религии» (Львів, 1975), В.Лендьел «Современное христианство и коммунизм»
(М., 1965). В.Павлюк «Психология современных верующих» (Львів, 1976),
П.Саух «Категории научного атеизма: философско-методологический анализ»
(К., 1988), В.Танчер «Проблемы теории научного атеизма» (К., 1985) та ін.
Ми не можемо назвати тут всіх дослідників питань релігії та атеїзму
України радянського часу, всіх праць, видрукуваних у ті роки різними
видавництвами. Їх набагато більше від згаданих вище. Усіх їх ми назвемо в
наступному об’ємному виданні з історії релігієзнавства України. З метою
ознайомлення і пізнання молоддю наукових здобутків їх колег минулих
десятиліть Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ спільно з кафедрою
релігієзнавства Університету ім. Т.Г. Шевченка почало вже проводити наукові
конференції, присвячені творчим досягненням української релігієзнавчої науки
радянської доби. Вони будуть продовжені, але скоріше вже не в інформативному,
а в проблемно-тематичному зрізі.
Свої релігієзнавчі здобутки дослідники радянської епохи оприлюднювали
не тільки у вигляді авторських монографій чи брошур, статей у тематичних
збірниках, а й у піврічнику «Проблеми релігії та атеїзму», більше двадцяти чисел
якого за редакцією доцента В. Суярка випустила у світ кафедра університету ім.
Т.Г. Шевченка, в журналі-щомісячнику «Людина і світ», науково-атеїстичній
серії брошур товариства «Знання», серії «Атеїстична бібліотечка студента»
видавництва «Вища школа» та ін. Кожну свою планову тему відділ філософських
проблем релігії і атеїзму Інституту філософії Академії наук України завершував
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обов’язковим видруком колективних монографій. У своїй науковій роботі він
відійшов від зацикленості на так званій атеїстично-виховній тематиці,
орієнтувався на вивчення природи і функціональності релігійного феномену,
специфіки його конфесійних, зокрема православного і католицького, проявів, на
дослідженні феномену атеїзму в його співвідношенні з релігією, їх місці в
духовній культурі людського суспільства.
Праці вчених академічного відділу з названих проблем не втратили своєї
актуальності і понині. Серед них колективні роботи: «Атеїзм і культурний
прогрес» (за ред. О.Онищенка, К., 1977), «Атеїзм і суспільний прогрес» (за ред.
Б.Лобовика, К.,1981), Е.Дулуман, Н.Кирюшко, П.Яроцкий. «Научнотехническая революция и формирование атеистического мировоззрения» (К.,
1980), «Ідейна криза релігії і релігійний модернізм» (за ред.Є.Дулумана, К.,
1974), «Критика философской апологии религии» (за ред.Б.Лобовика, К., 1985),
«Культура. Религия. Атеизм» (за ред. А.Колодного і Б.Лобовика, К., 1991),
«Православие и современность: философско-социологический анализ» (за ред.
Б.Лобовика, К., 1988). Назвемо також монографічні праці окремих науковців
відділу тих років: А.Аветисян «Критика современной религиозной социальной
философии» (К., 1964), А. Васильева «Эволюция пантеизма и его роль в
современных религиозных концепциях» (К., 1978), Є. Дулуман «Релігія як
соціально-історичний феномен» (К., 1984), А.Єришев «Досвід соціологічних
досліджень релігійності» (К., 1967), Н.Кирюшко и Н. Рыбачук «Атеизм, труд,
культура: личностный аспект» (К., 1981), А.Колодний «Атеїзм як форма
світоглядного знання і самосвідомості особи» (К., 1984), Н.Коротков «Кризис
философии католицизма» (К., 1987), його ж «Социальный аспект проблемы
человека в религиозной философии» (К., 1978), П.Косуха «Модернізація
соціально-етичної концепції християнського сектантства» (К., 1969), Б.Лобовик
«Религия как социальное явление» (К., 1982), А.Онищенко «Социальный
прогресс – религия – атеизм: эволюция современного религиозного сознания»
(К., 1977), П.Яроцкий «Кризис иеговизма: анализ идеологии и эволюции
обыденного религиозного сознания» (К., 1979) та інші.
Найбільш значущі праці українських релігієзнавців радянських років
тематично підібрані і вміщені у видрукуваній в Москві в 2010 р. видавництвом
«МедиаПром» майже 800-сторінковій антологічній праці «Вопросы религии и
религиоведения. Вып.6: Религиоведение Украины. Часть 1: Феномен советского
религиоведения: украинский контекст».
На завершення параграфу хочу ще раз відзначити особливість
релігієзнавчої діяльності професора Миколи Заковича, який в березні цього року
після десь майже двохрічної тяжкої хвороби пішов з життя. В радянський період
він очолював відділ наукового атеїзму Інституту філософії НАН України в ІваноФранківську , потім працював у філіалі Інституту наукового атеїзму в Києві, але
більше його знали як завідувача кафедрою культурології Українського
педагогічного університету ім. М.Драгоманова. Працюючи тут, М.Закович
організував вже в педуніверситеті спеціалізацію із релігієзнавчої освіти,
видрукував підручник з релігієзнавства, підключив кафедральних науковців до
роботи академічної релігієзнавчої інституції Академії наук України. На кафедрі
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культурології була своя аспірантура і докторантура з релігієзнавства, працювала
Спецрала із релігієзнавства. Микола Михайлович вміло підбирав викладацькі
кафедри. З ним працювали відомі науковці-педагоги
М.Філоненко,
Ю.Терещенко, В.Бондаренко, В.Єленський, Л.Пілявець та ін. Докторська
дисертація М.Заковича була присвячена дослідженню релігійної обрядовості,
написанаіз використанням матеріалів соціологічних досліджень. Працюючи в
педагогічному вузі, він особливу увагу приділив дослідженню проблем
релігієзнавчої і богословської освіти, проведенню конференцій і семиінарів з їх
тем. Наступником завідувача кафедри культурології став відомий науковець і
релігієзнавчий практик професор Віктор Бондаренко.
5.3. ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА - ЄДИНА В КРАЇНІ
АКАДЕМІЧНА ІНСТИТУЦІЯ З ФАХУ
Коротка історія Відділення релігієзнавства. До проголошення Україною
своєї незалежності в серпні 1991 року на її теренах функціонувало дві науководослідницькі релігієзнавчі інституції – відділ (пізніше – сектор) світоглядних
проблем релігії та атеїзму Інституту філософії Академії наук України
(очолювали в різний час доктори філософських наук, професори А.Аветисян,
А.Єришев, Є.Дулуман, Б.Лобовик, а з 1990 року – д.філос.н. А.Колодний) та
Міжреспубліканська філія Інституту наукового атеїзму Академії суспільних
наук при ЦК КПРС (очолював член-кореспондент АН України, професор
О.Онищенко). Якщо перша з них займалася переважно дослідженням
особливостей релігійного феномену в його історії, різноманітті конфесійних
виявів і поліфункціональності, то друга – акцентувала свою увагу на проблемах
живучості релігійності за умов соціалізму і визначені шляхів її подолання. Ця
особливість дослідницьких зусиль знайшла своє відповідне вираження і в
тематиці публікацій відділу та філії – що є релігія (1) і як її здолати (2).
Переслідуючи мету актуалізації саме об’єктивного наукового дослідження
природи і функціональності релігійного феномену, роль якого зростала у сфері
суспільного і духовного життя, а для філіалу – самозбереження з найменшими
втратами із-за природи своєї функціональності, постало питання об’єднання цих
двох релігієзнавчих інституцій України й утворення в структурі Академії
солідного наукового підрозділу з дослідження релігійних явищ і процесів.
Президія АН УРСР 26 червня 1991 року прийняла Постанову “Про створення
Відділення релігієзнавства Інституту філософії АН УРСР”, укомплектувавши
його штат за рахунок наукових працівників сектору світоглядних проблем релігії
та атеїзму і переведених до нього 12 співробітників Міжреспубліканського
філіалу. Цією Постановою було передбачене автономне існування Відділення в
структурі Інституту філософії - з власною Вченою Радою, незалежним
формуванням штату співробітників та окремим фінансуванням. Ухвалене
Президією АН УРСР Положення про Відділення релігієзнавства визначало
основні завдання його діяльності: розробка теоретичних і методологічних
проблем релігієзнавства; вивчення релігійної ситуації в Україні, прогнозування
її змін, аналіз причин і форм міжконфесійних конфліктів, розробка програм
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нормалізації релігійної ситуації, формування у суспільстві атмосфери релігійної
терпимості й громадянського миру; дослідження історії релігій і церков в
Україні; аналіз релігійних вірувань українців за кордоном, діяльності релігійних
організацій діаспори, її впливу на релігійне життя в Україні; координація
релігієзнавчих досліджень в установах АН УРСР та вузах республіки; здійснення
підготовки наукових кадрів і підвищення їхньої кваліфікації.
Наголосимо, що Відділення релігієзнавства було створене ще до здобуття
Україною незалежності. Але вже тоді перед ним були поставлені завдання, які
виходили за межі тієї антирелігійної визначеності й зорієнтованості на боротьбу
з релігією, яка характеризувала діяльність Міжреспубліканського філіалу років
радянщини. З метою дослідження актуальних на той час наукових проблем у
Відділенні були утворені три відділи: відділ філософії релігії (завідувач –
д.філос.н. А. Колодний), відділ історії релігії (завідувач – д.філос.н. П. Яроцький)
та відділ соціології релігії (завідувач – д.філос.н. П. Косуха). Першими
плановими темами відділів були визначені відповідно відділам на першу
трирічку такі: “Методологічні принципи і категоріальний апарат
релігієзнавства”, “Історія Православної Церкви в Україні”, “Сучасна релігійна
ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози”.
Настали роки зміни світоглядних парадигм, здолання опійних оцінок
марксизмом релігії, її функціональності, утвердження свободи буття релігії та її
інституцій в суспільстві, свободи віровизнань, толерантності міжконфесійних
відносин, що позначилось й на переосмисленні деякими дослідниками свого
місця в академічному релігієзнавстві. Усе це в сукупності з економічною
нестабільністю призвело до незначної кількості наукових видань Відділення у
першій половині 90-х років ХХ ст. Найголовнішими колективними
монографіями цього періоду є “Історія християнської церкви на Україні” (за ред.
О.Онищенка, 1991), “Релігія в духовному житті українського народу” (за ред.
А.Колодного, 1994), “Сучасна релігійна ситуація в Україні” (за ред. П.Косухи,
1994), книги М.Бабія “Свобода совісті: філософсько-антропологічне і
релігієзнавче осмислення” (1994), В. Любчика “Біблійні пророцтва у світлі
катаклізмів ХХ століття” (1993) та ін.
Вагомим тогочасним здобутком Відділення постала організація і
проведення соціологічних досліджень стану і рівня релігійності в країні, що
повномасштабно здійснювалося під керівництвом професора П.І. Косухи.
Водночас для державних органів Відділенням було підготовлено чимало
науково-експертних матеріалів з аналізом різних актуальних проблем
релігійного життя України.
Із липня 1993 року Відділення очолює Заслужений діяч науки України,
доктор філософських наук професор Анатолій Колодний. Восени того ж року з
його ініціативи на базі Відділення було утворено Українську асоціацію
релігієзнавців, яка об’єднала зусилля дослідників різних регіонів країни. У своїй
діяльності УАР була зорієнтована на комплексне вивчення актуальних проблем
релігієзнавчої науки. Формуються тоді осередки УАР у 20 областях України. Це
– Львів (керівником осередку стає В.Гаюк, потім – Н.Горбач, нині –
С.Боруцький), Тернопіль (А.Гудима, нині – Я.Стоцький), Полтава (В.Пащенко,
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нині – Р.Сітарчук), Луцьк (Л.Кондратик), Чернівці (В.Докаш), Рівне (П.Саух,
нині – Н.Стоколос), Київ та область (В.Суярко, нині – О.Предко), Житомир
(В.Щедрін, нині – П.Саух), Чернігів (С.Мащенко), Харків (А.Щедрін), Одеса
(П.Лобазов, нині – Е. Мартинюк), Миколаїв (тоді С.Свистунов), Донецьк
(І.Козловський), Хмельницький (Л.Виговський), Ужгород (М.Палінчак). Пізніше
з’являються осередки УАР у Дніпропетровську (М.Мурашкін), Запоріжжі
(В.Калюжний), Вінниці (Т.Беднарчик), Херсоні (К.Недзельський), Сумах
(І.Мозговий). Активізації релігієзнавчих досліджень і водночас об’єднанню
дослідників релігійних явищ і процесів у злагоджену корпорацію науковців
сприяло проведення в різних містах України низки наукових конференцій із
широкого спектру проблем релігієзнавчої науки. Так, на базі Львівського музею
історії релігії в 1991 році було започатковано проведення щорічних Круглих
столів “Історія релігії в Україні” (донині їх проведено 26). Запоріжжя
зосередилося на проведенні конференцій з проблем міжконфесійних відносин,
Полтава – з історії релігії в Україні радянської доби, Чернівці – із суспільного
функціонування релігії, Донецьк – із співвідношення релігії і науки, Тернопіль –
з етнологія релігії, Хмельницький – з регіональних особливостей релігійного
життя та ін. Позитивним підсумком конференційної роботи релігієзнавців країни
стали публікації збірників виголошених на конференціях доповідей і
повідомлень, залучення до їх роботи представників богослов’я. Ми сприяли з’яві
зацікавлення представників історичної та інших гуманітарних наук до наукового
вивчення релігійних явищ і процесів.
На час утворення Відділення релігієзнавства в його штаті було 36
співробітників. Але глибока економічна криза в Україні років її незалежності
зумовила постійне обмежене фінансування нас Відділенням історії, філософії та
права Президії НАН України, а відтак і значне скорочення наших штатів. Це
особливо проявилося в останнє десятиліття - в час академік-секретарювання в
ньому О.С.Онищенка, який, певне маючи мету знівелювання нашого Відділення,
прагнув в такий спосіб «замести» свої атеїстичні сліди). Поставало навіть
питання про реструктуризацію цієї єдиної в Україні академічної релігієзнавчої
установи та передачу її відділів до різних інститутів Академії наук,а то й
університетів.
Але вивчення релігії в предметному полі окремих суспільних і
гуманітарних наук унеможливлює глибоке наукове осягнення цього
специфічного духовного феномену у всій його повноті та широкому
конфесійному бутті. Як ціле, в усій сукупності її структурних складових і
складній функціональності, релігію може досліджувати лише така гуманітарна
наука як релігієзнавство. То ж зрештою за підтримки академіка В. І. Шинкарука
НАМ вдалося зберегти не лише Відділення як автономну самостійну академічну
інституцію, а й домогтися у Міносвіти України викладання у вузах курсу з
релігієзнавства як обов’язкової навчальної дисципліни, утворення кафедр і
факультетів релігієзнавства у низці університетів. Варто відзначити особливу
роль в цьому не тільки нашого Відділення, а й тодішньої кафедри культурології
Київського педінституту ім. М.Драгоманова, коли завідувачем там був проф..
М.Закович.
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У перші роки діяльності Відділення налагоджується його творча співпраця
з Державним Комітетом України у справах релігії. З метою проведення науково
обґрунтованої політики держави у сфері релігійного життя при Держкомі релігій
(за головування у ньому А.Зінченка і А.Коваля) декілька років діяла науковометодична рада, до якої входили провідні науковці-релігієзнавці (переважно із
Відділення релігієзнавства). Це давало можливість уникнути суб’єктивних
оцінок при вирішенні складних проблем релігійного життя, виваженого їхнього
розв’язання із врахуванням потреб та інтересів українського державотворення і
національного відродження. Разом із Держкомом релігії Відділенням було
проведено десятки міжнародних і всеукраїнських конференцій з проблем
свободи совісті, державно-церковних відносин при участі в їх роботі багатьох
зарубіжних науковців, зокрема керованої професором Коулом Дюремом
Міжнародної академії свободи релігії і віровизнань.
Упродовж 25 років існування Відділення релігієзнавства відбулися помітні
зміни в його структурі (зокрема і в штаті працюючих). Фінансова скрута змусила,
залишаючи відділ філософії релігії, скоротити на певний час відділ історії релігії,
а відділ соціології релігії через відсутність коштів на проведення
репрезентативних соціологічних досліджень релігійних явищ довелося
реорганізувати у відділ проблем релігійних процесів в Україні. Потім на базі цих
двох відділів було утворено відділ історії релігії і практичного релігієзнавства,
який з 1993 року очолює проф. Л.Филипович. Актуалізація ісламського чинника
у світі й Україні спричинила відкриття при Відділенні в 2007 році науководослідницької групи з ісламознавства (завідувач – напочатках проф. О.Саган,
потім - проф. А.Арістова). НД група через те ж недофінансування в 2012 році
просто зникла.
Помітний слід у роботі Відділення за роки його діяльності залишила низка
наукових співробітників, які з тих чи інших причин змінили місце праці або
відійшли в потойбічний світ. Серед них, насамперед, варто згадати докторів
філософських наук, професорів Бориса Олександровича Лобовика та Петра
Івановича Косуху, про яких є окремі статті в цій книзі.
Ми зберігаємо тепле вдячне слово і щодо тих науковців, які з тих чи інших
причин пішли від нас на інше місце праці. Працюючи у Відділенні, написав і
захистив свою докторську дисертацію “Інституалізована православна
релігійність в контексті сучасної суспільно-політичної ситуації в Україні” Віктор
Бондаренко. Проблемам православ’я України 1900-1917 років була присвячена
докторська дисертація нашого наукового співробітника Геннадія Надтоки.
Завершувала роботу над своєю докторською дисертацією з психології релігії,
працюючи у Відділенні, Олена Карагодіна. У Відділенні починала свою наукову
роботу й доктор філософських наук Тетяна Гаврилюк, яка досліджує
християнську антропологію. За час праці у Відділенні став доктором
філософських наук і Віктор Єленський, який нині є депутатом Верховної Ради
України, заступником керівника Комісії з питань духовності Верховної Ради
України.
У Відділенні релігієзнавства працювали в різні роки - в штаті чи за
сумісництвом - і залишили про себе добру згадку доктори філософських наук
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Віктор Фоміченко (дослідження християнської антропології) та Ірина
Богачевська (лінгвістичне релігієзнавство), кандидати філософських наук
Микола Філоненко (дослідження православ’я), Юрій Терещенко (дослідження
релігійної моралі), Олександр Сарапін (проблеми філософії релігії), Микола
Литвиненко (дослідження суспільного функціонування релігії), Володимир
Любчик (проблеми біблійної есхатології), Сергій Здіорук (релігійне життя
незалежної України), Денис Кірюхін (філософія релігії Гегеля), Олег Кисельов
(проблеми екуменізму), Сергій Свистунов (трансформаційні процеси в релігії),
Айдер Булатов (іслам в Криму) та ін. В останню п’ятирічку в нашому штаті були
і залишили плідний слід у наукових здобутках Відділенні доктор філософських
наук Валерій Климов, кандидати філософських наук Михайло Бабій, Денис
Шестопалець та Наталія Гаврілова. Активно співпрацюють з Відділенням
доктори філософських наук Володимир Литвинов, Олег Шепетяк, Тетяна
Гаврилюк та кандидати філософських наук Сергій Присухін і Семен Побуцький.
З конфесій в активній творчій співпраці з Відділенням Михайло Паночко, Олекса
Петрів, Річард Горбань, Георгій Коваленко, Саід Ісмагілов, Михайло Марченко,
Артем Чумаченко та ін.
Серед Почесних наукових співробітників Відділення маємо українських
науковців д.філос.н. Л.Виговського, д. істор. наук Н.Стоколос, д.філос.н.
В.Докаша, д.істор. н. Р.Сітарчука, д. істор. н. Е.Бистрицьку, к.філос.н.
С.Здіорука, к.мед.н. П.Мазура та ін. До наших Почесних ввійшли й зарубіжні
вчені й богослови, зокрема Айлін Баркер (Великобританія), Коул Дюрем, Говард
Біддулф і Деніс Дерек (США), Генріх Гоффман (Польща), К.Елбакян (Росія) та
інші.
З часом Відділення майже повністю оновило свій кадровий склад. До нього
влились здібні науковці. Нині в штаті працює лише два співробітники перших
років його функціонування, а саме: П.Яроцький, який прийшов до нього з
філіалу, і А.Колодний – з інститутського сектору. Науковці Відділення мають
різні світоглядні переконання (позаконфесійні віруючі, конфесійно визначені
віруючі, атеїсти, агностики), що згідно із закріпленим Конституцією України
правом на свободу совісті є підтвердженням сповідування нами принципу
полісвітоглядності й позаконфесійності в питаннях нашої кадрової політики,
орієнтацій наукової діяльності.
У наступні роки науково-дослідницькі групи Відділення релігієзнавства
виконали з видруком колективних монографій такі планові теми: “Феномен
релігії: природа, сутність, функціональність”, “Особливості і віхи історії
українського християнства” та “Релігійна діяльність в контексті суспільних
процесів” (1994-1997 роки), “Феномен релігії: історіософське осмислення” та
“Релігійний чинник в контексті етносоціальних і політичних процесів в
Україні”(1998-1999 роки), “Трансформація релігійної духовності за умов
модерну і постмодерну” та “Тенденції розвитку релігії і релігійності в
українському суспільстві” (2000-2002 роки), “Релігійний фактор в контексті
політичного життя і духовних трансформацій українського суспільства” та
“Релігія в контексті глобальних процесів сучасності” (2003-2005 роки), “Процес
конфесіоналізації релігії: закономірності і прогнози” та “Дисциплінарна
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структура релігієзнавства: змістовне наповнення і тенденції змін” (2006-2008
роки). Загальновідділенівською темою в 2005-2007 роках була “Стан і прогнози
релігійних процесів України на ближнє десятиліття”.
Потім плановими темами Відділення були: в 2009-2011 роках відділівські
- «Релігійний фактор в контексті духовного розвитку сучасної України» і
«Практичне релігієзнавство: сутність і функції» та загальновідділенівська «Поліконфесійність України в умовах культурно-цивілізаційного діалогу ХХІ
століття». В 2012-2014 роках відділи працювали над темами «Релігія в контексті
духовних процесів сучасності: взаємодія релігії із різноманіттям форм суспільної
свідомості» та «Інституалізаційні процеси в сучасних релігіях: загальні
закономірності та особливості українського контексту». Поруч з цим НДГ з
ісламознавства в 2008-2012 роках виконала теми «Природа мусульманського
максималізму і прогнози його виявів на українських теренах» та
«Інституалізований іслам України в проблемах толерантизації його відносин». З
2015 року відділи досліджують планові теми «Релігійний феномен у змінах його
структурних складових і перспективах десакралізації» (наук. керівник А.Колодний) та «Трансформація соціальних функцій релігії і їх коригування в
умовах сучасної України» (науковий керівник - Л.Филипович). З кожної
виконаної теми обов’язково видрукувано колективну монографію.
Останнє п’ятиріччя – роки успіхів і виживання. Штат Відділення останньої
п’ятирічки складав вже лише 18 наукових співробітника, з яких 8 – докторів та 9
– кандидатів наук. Із-за недофінансування прийшлося декого із надто
продуктивних і значимих в нашій науці відправляти на пенсію, увільняти так
необхідних сумісників, ліквідовувати всі вакансії. Більше того, з метою
збереження Відділення як єдиної в Україні наукової інституції з фаху і
відвернення переходу наших колег в табір безробітних і безхатченків (це ті троє,
які проживають в гуртожитках НАНУ), з цих релігієзнавчо-патріотичних
мотивів прийшлося пенсіонерам перейти на 0,5, а іншим – на 0,7 просадових
окладів. Фінансова скрута змусила в 2016 році не лише дещо скоротити штат
Відділення, а й шляхом об’єднань утворити в ньому відділ філософії та історії
релігії, утворивши відповідно дві науково-дослідницькі групи з філософії релігії
(А. Колодний, П.Павленко, В.Шевченко, О.Бучма, О.Горкуша, Ю.Недзельська)
та історії релігії (Л.Филипович, А.Арістова, О.Саган, П.Яроцький, Д.Базик,
О.Недавня, В.Титаренко, В.Дерновий). Докторантка Г.Кулагіна-Стадніченко
відійшла до першої групи, а аспірантка М. Татарчук – до другої.
Наукові здобутки. Протягом 25 років Відділенням виконано названі вище
23 наукові теми. Наслідки роботи відділів над плановими темами в останні роки
зокрема висвітлені у підсумкових наукових монографіях і збірниках. Назвемо
деякі з них: Дисциплінарне релігієзнавство. Колект. монографія. – К., 2009;
Історіософія релігії. Монографія. – К., 2013; Конфесіологія релігії. Колект.
монографія. – К., 2009; Практичне релігієзнавство. Колект. праця. – К., 2012. Ці
книги є не лише науковими монографіями. Вони, поруч з авторськими
підручниками з релігієзнавства П.Яроцького, А.Колодного та А.Арістової,
можуть постати посібниками з відповідних релігієзнавчих спецкурсів.
648

Особливу зацікавленість викликали у науковців і громадськості , у
церковному світі колективні праці Відділення видруку 2014 року «Русский мир»
патріарха Кирила не для України» та «Шевченко-Християнство-Україна».
Останніми роками Відділення все більше вдається до видруку книг
певного проблемного циклу, наприклад:
- Колективна монографія у 2-х книгах: «УКРАЇНА РЕЛІГІЙНА» (Кн.1:
Стан релігійного життя України. Кн.2 : Прогнози релігійного життя України). За ред. А.Колодного та ін. – К., 2008.
- Колективна монографія в 4-х книгах: «РЕЛІГІЯ-СВІТ-УКРАЇНА» (Кн 1:
Релігія в контексті соціокультурних трансформацій. Кн. 2: Релігія у світлі
культурно-цивілізаційного діалогу. Кн.3: Конфесійні відносини поліконфесійної
України. Кн.4: Релігійні процеси в перспективі їх виявів). – За ред.. А.Колодного
і Л.Филипович. – К., 2009-2012.
Цикл праць з проблем АВРААМІСТИЧНИХ РЕЛІГІЙ В УКРАЇНІ, які
виконано Відділенням релігієзнавства у співпраці із заповідником «Давній
Галич», а це: Авраамістичні релігії в Україні: історія, етнокультурні
взаємовпливи і міжконфесійні відносини (2013); Авраамістичні релігії в Україні:
інкультураційні взаємовпливи і міжконфесійні взаємини (2014); Авраамістичні
релігії в Україні: проблеми свободи совісті і віровизнань в контексті
різноманітних чинників суспільного буття України і світу (2015).
Наявний цикл праць присвячених проблемі: УКРАЇНА-ВАТИКАН,
досліджуваних при співпраці з Апостольською нунціатурою в Україні:
* Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті
суспільних і міжконфесійних проблем. – Івано-Франківськ, 2008.
* Україна і Ватикан: проблеми розвитку освіти і духовності. - Одеса, 2009.
* Україна і Ватикан: контекст культурно-цивілізаціцйного діалогу – історія
і сучасність. – К., 2010.
* Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського собору.- Житомир,
2013.
* Україна і Ватикан: християнство в контексті його включення в
різноманіття сфер суспільного буття. - К., 2015.
Виконана колективна праця у 3-х випусках «ІСЛАМ І СЬОГОДЕННЯ»:
* Іслам і Євроінтеграція: проблеми і перспективи. Наукова збірка. / За ред.
А.Колодного та О.Сагана. – К., 2008.
* Іслам в його проблемах і трансформаціях. Наук. збірка / За ред.
А.Колодного і А.Арістової. – К., 2010.
* Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози. Наук. збірка. / За
ред. А. Арістової. – К., 2011.
Наслідки роботи з останніх планових тем відділів Відділення
релігієзнавства знайшли свій вихід у світ в колективних монографіях: «Релігія в
контексті суспільної свідомості» (К.,2015) та «Інституційні процеси
конфесійного життя світу й України» (К.,2015).
Окрім планових тем, Відділенням в різні роки виконувалися й позапланові
теми, зокрема: “Міжконфесійні і внутрішньоконфесійні конфлікти: стан,
причини і тенденції”; “Нові релігійні течії та культи в період соціально649

економічної кризи посткомуністичного суспільства в Україні”; “Історія
євангельсько-баптистського руху в Україні”; “Національний і релігійний
чинники в контексті історії України”; “Свобода релігії в країнах
постсоціалістичного простору”; “Буття ісламу в Україні і світі: стан і прогнози”
та “Іслам і Євроінтеграція: проблеми і перспективи” та інші.
Наймасштабнішим проектом Відділення релігієзнавства була десятитомна
“Історії релігії в Україні” (загальна редакція А.Колодного):
*Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства/За ред.
Б.Лобовика. -К., 1996.
*Том ІІ. Українське Православ’я / За ред. П.Яроцького. – К., 1997.
*Том ІІІ. Православ’я в Україні / За ред. А.Колодного і В.Климова. – К.,
1999.
*Том ІV. Католицизм в Україні / За ред. П.Яроцького. – К., 2001.
*Том V. Протестантизм в Україні / За ред. П.Яроцького. – К., 2002.
*Том VІ. Пізній протестантизм України / За ред. П.Яроцького. – К., 2007.
*Том VІІ. Релігійні меншини України / За ред. А.Колодного. – К., 2010.
*Том VІІІ. Нові релігії України / За ред. А.Колодного. – К., 2010.
*Том ІХ. Релігія і Церква в історії української діаспори / За ред.
А.Колодного. – К., 2014.
*Том Х. Релігія і Церква років незалежності України / За ред. А.Колодного.
– К., 2003.
В 2013 році з двохтомного проекту вийшла друком 2-га книга
“Релігієзнавча думка України двадцятого тисячоліття«. Перша книга проекту
“Релігієзнавча думка: від витоків до двадцятого століття” видрукувана раніше.
У співпраці з Російською академією державної служби упорядковано й
опубліковано в Москві російською мовою двохтомник “Религиоведение
Украины. Антология работ второй половины ХХ столетия” загальним обсягом
90 д.а. Його офіційні назви: «Вопросы религии и религиоведения.
Религиоведение Украины». Часть І: Феномен советского религиоведения:
украинский контекст. Коллект. работа / Под ред. А.Колодного, Л.Филипович,
В.Шмидта и П.Яроцкого. – М., 2010. Часть 2: Религиоведение Украины конца
ХХ-начала ХХІ века. Коллект. работа / Под ред. В.Климова, А.Колодного,
Л.Филипович и В.Шмидта. — М., 2010.
Науково-дослідницька
діяльність
Відділення
релігієзнавства
відображається в біля п’ятистах наших публікаціях монографічно-збірникової,
підручникової та часописної форми. Це є праці із загального релігієзнавства,
етнології, конфесіології та політології релігії. Значний доробок Відділення має в
дослідженні християнства, історії релігії та церкви в Україні, з проблем свободи
буття релігії, державно-церковних та міжконфесійних відносин. Про це свідчить
перелік з найменуванням всіх наших книжково-брошурно-часописних праць за
25 років наукової діяльності Відділення, видрукуваний в брошурі
«Академічному релігієзнавству України 25 років: постання і основні напрямки
розвитку» (К., 2016).
Знаковими працями Відділення є “Академічне релігієзнавство” (за ред.
А.Колодного, 2000), “Релігієзнавчий словник” (за ред. А.Колодного і
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Б.Лобовика, 1996), “Історія релігії в Україні”(за ред. А.Колодного і П.Яроцького,
1999). Опубліковано десять наукових збірників до двохтисячного ювілею
християнства. Продовжується активна робота над “Українською релігієзнавчою
енциклопедією”, “Атласом релігійного життя України”. В серійному виданні
“Мислителі української діаспори” за наукового редагування А.Колодного
вийшли вибрані праці Володимира Олексюка із США “Християнські основи
української філософії” (1996), Івана Музички з Італії “Християнство в житті
особи і народу” (1999), Степана Ярмуся з Канади “Досвід віри українця” (2002),
Івана Шевціва з Австралії “Християнська Україна” (2003) та Івана Ортинського
з Німеччини «Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах» (2015). В
2017 році буде видрукувано вибрані праці Юрія Мулика-Луцика (Канада) під
загальною назвою «Історіософія релігії».
Знаковим для ВР є видрук праці Арсена Річинського “Проблеми
української релігійної свідомості” (за науковою редакцією А.Колодного,
А.Гудими та О.Сагана), а водночас і вшанування в різноманітті форм цього
видатного етнолога релігії, борця за Українське Православ’я і незалежну
Україну. Вже проведено вісім «Річинських читань», споруджено в Кременці
пам’ятник мислителю й оформлено його музей, перенесено прах А.Річинського
із Казахстану до Тернополя, канонізовано борця за Українське Православ’я.
Його ім’я носить Кременецьке медичне училище. Велика заслуга у вшануванні
пам’яті Арсена Річинського належить Почесним науковим співробітникам ВР
Арсену Гудимі та Петру Мазуру.
Світовий позитив знайшла видрукувана в 2014 і перевидана в 2015 році за
упорядкування і редагування Л.Филипович та О. Горкуші хроніка подій та
експертна оцінка під назвою «Майдан і Церква».
Крім наших публікацій книжково-часописної форми, за 25 років
співробітниками Відділення опубліковано ще більше півторатисячі статей, тез,
статей-довідок у різних збірках, часописах, енциклопедіях і словниках
позавідділенівських видань, низку навчально-методичних розробок у різних
видавництвах. Майже всі співробітники Відділення мають або вже опубліковану,
або ж підготовлену до друку індивідуальну монографію. Тут варто відзначити
індивідуальні монографічні здобутки А.Арістової, В. Климова, А.Колодного,
Г.Кулагіної, О.Недавньої, Ю. Недзельської, П.Павленка, О.Сагана,
Л.Филипович, В.Шевченка, П.Яроцького.
Але здобуток Відділення релігієзнавства вимірюється не друкованими
аркушами, а насамперед актуальністю дослідницьких пошуків, науковою
новизною праць. Не всі сфери релігієзнавчої науки нам вдалося охопити, хоч ми
й прагнули до цього, зокрема утворюючи обласні осередки Української Асоціації
релігієзнавців і спеціалізуючи їх на певній проблематиці. Насамперед ми
опрацьовували проблеми філософії релігії, історії та історіософії релігії,
конфесіології, етнології, політології і правології релігії. Фактично поза нашою
увагою залишилися проблеми географії, психології і соціології релігії,
Регулярно виходили у світ у звітні роки наші періодичні видання
Відділення - щорічник “Релігійна свобода” (20 чисел) та квартальник
“Українське релігієзнавство” (80). Щомісячник “Релігійна панорама” із-за
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фінансової скрути прийшлося припинити видавати в 2014 році після видруку
його 132 числа.
Безпосереднім науковим досягненням Відділення релігієзнавства можна
вважати визначення об’єкту і предмету релігієзнавства, гносеологічний і
антропологічний підхід до з’ясування специфіки феномену релігії, виявлення
загальних закономірностей релігійного процесу в світі й Україні, розкриття
особливостей віровчення низки конфесій та їхньої історії, дослідження новітніх
релігійних процесів в Україні за умов постмодерну і глобалізації, розкриття
механізму свободи буття релігії в суспільстві, з’ясування співвідношення
релігійних та етнічних чинників в суспільному житті та ін.
Вагомий наш здобуток - це вихід Відділення релігієзнавства у світовий
науковий простір. Це знаходить свій вияв, зокрема, в наступних формах:
1) в асоційованому членстві Української асоціації релігієзнавців, а через
неї і Відділення, у різних міжнародних фахових товариствах. Ними зокрема є:
Міжнародна асоціація істориків релігії, Європейська Асоціація істориків релігії,
Міжнародна асоціація соціологів релігії, Міжнародна асоціація релігійної
свободи, Міжнародна академія свободи релігії і віровизнань. На базі Відділення
і Української асоціації релігієзнавців з 2008 року працює Координаційна Рада з
релігієзнавства країн Східної і Центральної Європи (куратор Ради – проф.
Л.Филипович, член Ради - проф. А.Арістова);
2) у співпраці з окремими релігієзнавчими інституціями США,
Великобританії, Польщі, Білорусі, Канади, Угорщини й інших країн, зокрема із
Інститутом релігієзнавства Ягелонського університету (Польща) та
Міжнародним центром права та релігієзнавства Брігамянгського університету
(США); наявність міжособистністних відносин наших науковців із зарубіжними
колегами;
3) у виїздах за кордон співробітників Відділення для участі в різноманітних
наукових заходах. Мали такі у біля 30 країн світу – Австралія, Австрія,
Великобританія, Греція, Данія, Ізраїль, Індія, Іспанія, Італія/Ватикан, Латвія,
Німеччина, Фінляндія, Канада, Польща, Росія, Румунія, США, Тайвань,
Угорщина, Франція, Японія та ін. Лише в останнє десятиліття Відділення мало
158 науковцевиїздів своїх співробітників у зарубіжжя. Наявними є колективні
виїзди на наукові заходи. Так, в 2006 році група з 22 осіб виїздила маршрутом
Краків-Прага-Мюнхен –Рим - Відень-Будапешт з проведенням конференцій у
зазначених містах, зокрема у мерії Риму з участю єпископату із Ватикану; в 2016
році виїздили на Парламент релігій світу в Солт-Лейк-Сіті (США), а у вересні
ц.р. – на конгрес Європейської Асоціації істориків релігії до Брюселя (Бельгія);
4) в публікації праць українських релігієзнавців в іншомовних
закордонних виданнях, а зарубіжних – в наших; залучення зарубіжних вчених до
написання статей до наших колективних монографій, збірників чи часописів,
написання статей-довідок до «Української Релігієзнавчої Енциклопедії»; обмін
друкованою науковою продукцією із зарубіжними релігієзнавчими
інституціями; в участі наших науковців в редакційних колегіях зарубіжних
часописів і збірників й водночас участі зарубіжних колег в редакціях наших
видань;
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5) в участі зарубіжних релігієзнавців із подальшою публікацією їхніх
виступів на міжнародних наукових конференціях, які проводяться Відділенням
релігієзнавства та УАР; водночас наша участь в аналогічних зарубіжних заходах;
6) в укладанні або поновленні договорів творчої співпраці із зарубіжними
науковими установами – Інститутом релігієзнавства Ягеллонського університету
(Краків, Польща), Міжнародним центром права і релігієзнавства БрігамЯнгського університету (Прово, США), Інститутом філософії АН Білорусі та ін.,
проведенням спільних заходів із названими інституціями, постійним взаємним
інформуванням про наукові заходи з фаху в наших країнах; виконанні спільних
наукових проектів із зарубіжними релігієзнавчими інституціями чи окремими
науковцями за міжнародними грантами;
7) в щорічних присвоєннях звання Почесного наукового співробітника
Відділення релігієзнавства ІФ НАН України одному із зарубіжних науковців
(нині таких є 12 із 8 різних країн);
8) у залученні зарубіжних авторів до написання розділів наших
колективних праць, зокрема 9-го тому “Релігія і Церква в історії української
діаспори” і статей-довідок до “Української Релігієзнавчої Енциклопедії”.
Наявні раніше творчі відносини із Московським Інститутом релігії та права
і Російською Академією державної служби із-за фашистської агресії Московії
перервались. Більшість російських релігієзнавців дотримується путінівського
бачення України. Нашу підтримку одержують ті російські колеги, яких нині
переслідують за їх демократичні погляди, а можливо і за минулі творчі відносини
з нами.
Відділення релігієзнавства в практиці суспільного життя. Ми постійно
зацікавлені в результативності своїх теоретичних досліджень. Останні
оприлюднюються переважно в наукових працях чи в доповідях і повідомленнях
співробітників Відділення на наукових конференціях, у виступах на радіо і
телебаченні, в наших статтях у газетах і журналах, в публічних лекціях, у різних
науково-аналітичних документах, інформаційно-довідковій літературі, в слідчих
інформаціях тощо. Науковці беруть участь у роботі багатьох експертних рад,
комісій, які створюються органами влади чи громадськими організаціями.
Зокрема є науково-експертні ради при міністерствах культури, освіти і науки,
юстиції, закордонних справ, при СБУ тощо. Відділення готує експертні
матеріали для владних структур різного рівня з проблем релігійного життя
країни і державно-конфесійних та міжконфесійних відносин. Воно сприймається
як експертна установа і в медіа просторі. До його співробітників постійно
звертаються журналісти при висвітленні конкретних подій релігійного життя.
Крім того, викладаючи у всі роки діяльності Відділення релігієзнавчі курси десь
в біля 20 вузах України, наші науковці сприяють тим зближенню теорії і
практики, академічної та університетської науки.
Так, співробітники Відділення постійно були чи є присутні в Експертній
раді ВАК, науково-методичній раді Міністерства освіти, Централізованому
Правлінні Українського Біблійного товариства, в редакціях позавідділенівських
часописів «Філософська думка», »Філософські обрії», «Людина і світ»,
«Мультиверсум», «Філософія освіти», «Юридичні читання», «Вісник
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Держкомнацрелігій України», болгарському часописі «Идеи» та чешському
«Auspicia», брали участь в роботі засідань Всеукраїнської Ради Церков і
релігійних організацій, Київської міської Ради Церков і релігійних організацій і
ряду обласних міжконфесійних рад. А.Колодний входив до Комісії Кабміну з
питань реституції церковного майна, О.Саган, А.Колодний, В.Єленський та
С.Здіорук — до Експертної комісії з питань свободи совісті Національної Ради з
питань культури і духовності при Президентові України. На засідання
Міжфракційної депутатської комісії ВР України з питань моралі постійно
запрошується Л.Филипович. В комісії Мінюсту України з питання підготовки
нової редакції Закону про свободу світоглядів і релігійних організацій
працювали М.Бабій, В.Климов та Л.Филипович. О.Саган, будучи головою
Держдепу релігій України, працював в урядових Оргкомітетах з відзначення
1020-річчя хрещення Руси-України і 900-річчя заснування СвятоМихайлівського монастиря, а також входив до Міжвідомчої робочої групи з
питань недопущення ксенофобії, релігійної і расової нетерпимості. З його
ініціативи було утворено Раду представників Духовних управлінь і центрів
мусульман України при Державному комітеті у справах національностей і
релігій, а також Міжконфесійну Раду релігійних меншин. Л.Филипович,
А.Арістова та Г. Кулагіна-Стадніченко співпрацюють з Малою академією наук.
Співпраця із конфесіями. Відділення налагодило співпрацю із багатьма
конфесіями України. Серед них насамперед: Українська Православна Церква
Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква,
Українська Греко-Католицька Церква, Римо-Католицька Церква, Церква
Християн Віри Євангельської, Об’єднання Євангельських Християн-Баптистів,
Церква Адвентистів Сьомого Дня, ряд харизматичних церков, Релігійний Центр
Свідків Єгови, Товариство Свідомості Крішни, рідновірські організації, деякі
буддистські, іудейські та мусульманські спільноти, Церква Ісуса Христа Святих
Останніх Днів та ін. Регулярно відбуваються зустрічі з лідерами різних конфесій.
Наукові співробітники Відділення О.Саган, Л.Филипович та В.Шевченко
працюють викладачами духовних навчальних закладів, підтверджуючи цим
нашу відкритість до співпраці з конфесійними навчальними і дослідницькими
інституціями, до сталого діалогу з керівництвом різних релігійних організацій.
Під керівництвом наукових співробітників Відділення підготовлено або
готуються докторські і кандидатські дисертації послідовники православ’я і
рідновірства, баптизму й адвентизму, католицизму, греко-католицизму і
лютеранства.
Гостями нашого інформативного семінару були Патріарх УПЦ КП
Філарет, Блаженніший Любомир Гузар, майже всі нунції Апостольської столиці,
старший пастор Українських лютеран В’ячеслав Горпинчук, старший єпископ
п’ятидесятників Михайло Паночко, муфтії Ахмед Тамім і Саїд Ісмагілов,
керівник кришнаїтів Ачьюта дас, буддист Сансей Тарасава й інші провідні діячі
наявних в Україні конфесій.
Разом із Центром релігійної інформації і свободи УАР та Українською
асоціацією релігійної свободи за останні роки проведено більше 30 Днів
релігійної свободи в обласних центрах країни із запрошенням до участі в їхній
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роботі представників різних конфесій. Співпрацюючи із Державним Комітетом
України у справах національностей і релігій та громадськими організаціями (а
опісля – департаментом у справах релігії і національностей Міністерства
культури України), Відділення сприяє утвердженню в країні свободи релігії й
віровизнань. До Відділення звертаються з пропозиціями про творчу співпрацю
та з проханнями щодо вирішення різних проблем представники релігійних
організацій і церков – великих і малих, традиційних і нетрадиційних, офіційно
діючих і ще незареєстрованих.
До участі в організації різних заходів в Україні з проблем толерантизації
міжконфесійних відносин (конференції, круглі столи, міжконфесійні зустрічі,
Дні релігійної толерантності тощо) Відділення релігієзнавства запрошує
працівників не лише вітчизняних, а й зарубіжних центрів, які спеціалізуються на
проблемах свободи совісті і толерантності (Міжнародна асоціація релігійної
свободи, Міжнародна академія свободи релігії і віровизнань.), представників
Єврокомісії з прав людини та ін.
Діяльність у сфері освіти. Результати наукових досліджень Відділення
були втілені у викладацькій роботі в різні роки в 16 світських і 6 духовних
навчальних закладах України. Зокрема Відділення постійно надавало
консультації щодо налагодження навчального процесу на релігієзнавчих
спеціалізаціях у Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича,
Національному університеті “Києво-Могилянська Академія”, Національному
педуніверситеті
ім.
М.П.
Драгоманова
(Київ),
Прикарпатському,
Східноєврорпейському, Тернопільському та Дрогобицькому педагогічних
університетах, Хмельницькому університету права і управління. Наукові
співробітники Відділення розробляють і впроваджують новітні навчальні курси,
готують програми, створюють підручники, які з часом стають складовою
частиною навчальних планів релігієзнавчих спеціалізацій різних вузів України.
Відтак, завдяки зусиллям Відділення і вузів – організаторів нової для них
спеціалізації — забезпечується належна якість і повнота релігієзнавчої освіти.
Лекції з різних проблемних для викладачів релігієзнавства, які підвищують
свою кваліфікацію у Вищій школі філософії при Інституті філософії НАНУ,
навчальних закладах післядипломної освіти читали науковці Відділення
професори А.Колодний, Л.Филипович, В.Шевченко, О.Саган, П.Яроцький.
Досягненням співпраці Відділення релігієзнавства з різними релігійними
спільнотами є заслужена повага з боку релігійних організацій до Відділення
релігієзнавства як до дослідницької, експертної, дорадчої, координаційної
інституції.
Наукові заходи. Від початку свого існування Відділення релігієзнавства
усвідомило значущість різноманітних наукових форумів, ініціюючи їх
проведення як в Києві, так і в областях. З 1991 року Відділення організувало
більше 300 різноманітних теоретичних і практичних конференцій із широкого
спектру релігієзнавчих проблем. Наймасштабнішими виявилися щорічні
травневі конференції з проблем свободи релігії, організовані разом з Державним
комітетом України у справах релігій, Міжнародною академією свободи релігії і
віровизнань та Міжнародною асоціацією релігійної свободи. Так, на
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конференцію “Свобода релігії і глобальні трансформації в сучасному світі”
(Київ, 2004) прибуло понад 70 учасників із 23 країн світу; в роботі міжнародної
конференції “Свобода релігії і демократія: старі і нові виклики” (Київ, 2010)
взяло участь 42 науковці із 13 зарубіжних країн. Відділенням вже організовано і
проведено сім конференцій циклу «Україна-Ватикан«. У жовтні 2009 року
Четверту конференцію циклу було проведено в мерії Риму. Її відкрив тодішній
генеральний секретар синоду єпископів Римо-Католицької Церкви архієпископ
Микола Етерович. Із заглавною доповіддю “Від зобов’язань до втілення свободи
релігії та віросповідань в ОБСЄ регіоні” виступила в липні 2009 року у Відні
(Австрія) на спеціальному засіданні департаменту із прав людини ОБСЄ проф.
Л.Филипович.
Разом із Львівським музеєм історії релігії в 1991 році було започатковано
щорічні травневі конференції з проблем історії релігії в Україні. Їх проведено
вже 26. А між тим Відділення є організатором чи співорганізатором біля
трьохсот міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових та науковопрактичних конференцій. Співробітники Відділення беруть активну участь у
роботі різних наукових форумів, круглих столів, асамблей міжнародного та
всеукраїнського рівня.
Так, лише у 2006-2015 роках співробітники Відділення взяли участь у
роботі біля 300 наукових конференцій. За цей же період Відділення було
організатором або співорганізатором 86 наукових конференцій, з яких 32 мали
статус міжнародних.
НАУКОВІ
СПІВРОБІТНИКИ
ВІДДІЛЕННЯ
ОСТАННЬОГО
П’ЯТИРІЧЧЯ. Організаційну структуру Відділення останнього п’ятиріччя
становлять два відділи - філософії релігії (завідувач - д.філос.н. А.Колодний) та
історії релігії і практичного релігієзнавства (завідувач - д.філос.н. Л.Филипович)
і науково-дослідницька група з ісламознавства, яку очолювали д.філос.н.
О.Саган та А.Арістова. У Відділенні в означені роки працювали 30 наукових
співробітників, з яких 9– доктори і 16 – кандидати наук. Окрім участі у виконанні
визначених Президією НАН України наукових тем, у Відділенні створені умови
для реалізації особистих наукових уподобань кожного із співробітників.
Анатолій КОЛОДНИЙ – доктор філософських наук, професор,
Заслужений діяч науки України, заступник директора-керівник Відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, президент
Української асоціації релігієзнавців. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України працює з 1981 р. Відділення релігієзнавства ІФ НАН України
очолює з липня 1993 р. Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26. 161. 03.
Сфера наукових інтересів: релігія в її структурі, функціональності та
свободі буття; історіософія, конфесіологія та етнологія релігії; зміст, структура
та історія релігієзнавства, зокрема українського; феномен атеїзму; проблеми
свободи совісті, державно-конфесійних і міжконфесійних відносин.
Наукові здобутки: більше півторатисячі різного змісту, формату і обсягу
публікації. Особисто здійснював наукову редакцію майже всіх колективних
монографій, збірників і часописів Відділення (а це понад 320 видруків), всіх
захищених у Спецраді Д 26.161.03 дисертацій, головою якої є понад 20 років,
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загальновідділенівських планованих наукових тем. Щороку бере участь в
організації і роботі 10-12 конференцій, регулярно виїздить для участі в
релігієзнавчих заходах міжнародних асоціацій. Тривалий час працював за
сумісництвом у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
університеті «Києво-Могилянська академія» та в інших вузах України.
Відмовившись останніми роками від педагогічної діяльності із-за віку,
займається науково-організаційними проектами: завершив, як науковий
редактор, видання десятитомника “Історія релігії в Україні”, працює над
двохтомною “Українською релігієзнавчою енциклопедією”, “Атласом
релігійного життя України”, індивідуальною книгою «Релігійне життя України в
особах і дослідниках» та ін. Науковий керівник понад 30 дисертантів і
докторантів.
Основні наукові праці: “Академічне релігієзнавство” (2000 і 2008, редактор
і співавтор); “Релігія в духовному житті українського народу” (1994, редактор і
співавтор); “Історія релігії в Україні” (1996-2014, десятитомник, редактор і
автор); “Релігієзнавчий словник” (1996, редактор і співавтор); “Атеїзм як форма
світоглядного знання (1984); “Релігійна духовність українців: вияви, постаті,
стан” (1996, співавтор); “Україна в її релігійних виявах” (2005); “Християнство
доби постмодерну” (2005, редактор і співавтор); “Основи релігієзнавства”
(2006); “Україна релігійна” (2008, в 2-х част., редактор і співавтор); “Релігійне
сьогодення України” (2009), “Религиоведение Украины” (в 2-х т., 2010, редактор
і співавтор), “Релігієзнавство України” (2010, в 2-х ч., редактор і співавтор);
“Релігія – Світ – Україна” (2009-2011, в 3-х ч., редактор і співавтор),
«Історіософія релігії» (2014) та ін.. Є упорядником і редактором книг проекту
«Мислителі української діаспори», до якого ввійшли вибрані твори В. Олексюка,
І.Шевціва, Ст. Ярмуся, І.Музички, А.Річинського, І. Ортинського та Ю.МуликаЛуцикая. Перелік публікацій див.: Анатолій Колодний. Життя. Праця. Думки.
Біобібліографія. – К., 2007 і 2017. Редактор щорічника “Релігійна свобода” (з
1997), квартальника “Українське релігієзнавство” (з 1997), щомісячника
“Релігійна панорама” (2000-2014), біля 60 колективних монографій і наукових
збірників.
Петро ЯРОЦЬКИЙ — доктор філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник відділу історії та практичного релігієзнавства, заступник
керівника Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди
НАН України. В Інституті працює з 1974 року. Голова Координаційної ради з
релігієзнавчих досліджень НАН України. Заступник голови спецради
Д.26.161.03.
Сфера наукових інтересів: історія релігії й Церкви в Україні, соціальне
вчення католицизму, православно-католицькі відносини, греко-католицизм і
протестантизм, стан релігії і релігійності в Україні, проблеми міжрелігійного
діалогу.
Наукові здобутки: за редакції і авторства П.Яроцького в десятитомному
проекті “Історія релігії в Україні” вийшли книги «Українське православ’я»(2-й
том, 1997), “Католицизм” (4-й том, 2001), “Протестантизм в Україні” (5-й том,
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2002) та “Пізній протестантизм” (6-й том, 2007) та ін. Видрукувана індивідуальна
праця «Релігієзнавство: сучасні релігійні процеси в світі й Україні». Свою високу
викладацьку майстерність П.Яроцький втілив у своєму підручнику
“Релігієзнавство”. Науковець є редактором і автором низки колективних
монографій і збірників, За його наукового керівництва підготовлені десятки
докторів і кандидатів наук. Він – активний учасник багатьох наукових
конференцій.
Людмила ФИЛИПОВИЧ — доктор філософських наук, профессор.
Протягом 15 років завідувач відділом історії релігії та практичного
релігієзнавства (нині – відділ філософії та історії релігії). В Інституті філософії
імені Г.С.Сковороди НАН України як аспірант, докторант, науковий
співробітник, зав. відділом з 1992 року. Віце-президент Української Асоціації
релігієзнавців, Української Асоціації релігійної свободи. Є координатором Ради
з релігієзнавчих досліджень країн Східної Європи. Член Спеціалізованої вченої
ради Д 26.161.03.
Сфера наукових інтересів: етнологія релігії та новітні релігійні течії;
спеціалізується на дослідженні методологічних та теоретичних проблем
релігієзнавства, свободи релігій, міжрелігійного діалогу, державно-церковних
відносин.
Наукові здобутки: наукові монографії: “Етнологія релігії” (2000),
“Релігійна духовність українця”(1996, в співавторстві), “Релігія і церква в
сучасній Україні”(2000, в співавторстві, англ. мовою), “Нові релігійні течії
України” (2001, в співавторстві), «Культура релігійного життя» (2016) та ін. За її
редакцією видрукувано в 2006 році колективну монографію “Релігія і нація в
суспільному житті України й світу”. Значимий здобуток науковця –
упорядкування і редагування у співпраці із О.Горкушою книги «Церква і
Майдан: хроніка подій та експертна оцінка» (2014). Л.Филипович відзначається
активною участю в роботі міжнародних релігієзнавчих асоціацій, багатьох
зарубіжних наукових конференцій в різних країнах світу. Особливу увагу вона
приділяє роботі з науковою молоддю. Л.Филипович брала активну участь в
організації і проведенні в багатьох містах України днів релігійної толерантності.
Читає релігієзнавчі спецкурси в університетах і духовних навчальних закладах.
Активна в міжнародному організаційному релігієзнавчому житті.
Алла АРІСТОВА — доктор філософських наук, професор, старший
науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України. Очолювала НДГ з ісламознавства. Її наукова
діяльність почалася в Інституті з 1990 р. (навчання в аспірантурі, захист
дисертацій - кандидатської у 1994 році і докторської - в 2008 році). Член
Спеціалізованої вченої Ради Д 26.161.03.
Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, конфліктологія,
ісламознавство.
Наукові здобутки: авторка понад 150 наукових і навчально-методичних
праць з філософії і релігієзнавства, у т.ч. наукових монографій «Релігійні
конфлікти в сучасному світі: природа, вияви, шляхи врегулювання» (2007),
«Ісламські процеси у світі та в Україні: реалії і прогнози» (2011, у співавт.),
658

«Феномен релігійної девіації» (2016). Понад 25 років викладає філософські
дисципліни у Національному транспортному університеті. Є автором низки
друкованих та електронних навчальних посібників: «Релігієзнавство. Курс
лекцій» (2008), «Конфліктологія. Курс лекцій для студентів технічних вишів»
(2012), «Філософія. Навчальний посібник для аспірантів і здобувачів» (2013, у
співавт.), «Філософія глобальних проблем сучасності» (2016, у співавт.),
«Інноваційні технології навчання» (2016, у співавт.). Бере активну участь у
роботі міжнародних конференцій, у т.ч. зарубіжних.
Михайло БАБІЙ – кандидат філософських наук, провідний науковий
співробітник. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України працював
з 1991 по 2015 рік до виходу на пенсію. Нині - Почесний науковий співробітник
Відділення релігієзнавства..
Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, правологія релігії,
філософсько-правові та релігієзнавчі аспекти свободи совісті, свободи релігії і
толерантності; проблеми державно-конфесійних відносин; функціональність
релігії, релігійний фактор у суспільно-політичному бутті людей.
Наукові здобутки: хоч і відноситься до релігієзнавців старшого покоління,
але його характеризує завжди сучасність наукового мислення й оцінок
релігійних процесів як у світі, так і в Україні. Саме М.Бабію належить наукове
визначення змісту тих понять і категорій, якими керується не лише
релігієзнавець-науковець, а й релігієзнавець-практик, звертаючись до осягнення
сфери свободи буття релігії, державно-конфесійних відносин. Наукова
монографія “Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче
осмислення” (1994). Є автором більше ста релігієзнавчих праць, багатьох
науково-аналітичних матеріалів, які готувало Відділення для владних структур.
За його редакцією чотири рази видруковувалися збірники правових документів з
питань свободи совісті, релігії та релігійних організацій. М.Бабій був віцепрезидентом Української Асоціації релігієзнавців, поставав організатором і
учасником багатьох наукових конференцій і днів релігійної толерантності.
Працює над докторською дисертацією “Свобода совісті: філософськорелігієзнавча парадигма та її концептуальні виміри”.
Дмитро БАЗИК – кандидат філософських наук, науковий співробітник й
вчений секретар Відділення релігієзнавства. В Інституті філософії ім.
Г.С.Сковороди НАН України працює з 2008 р. Член Ради молодих вчених.
Сфера наукових інтересів: неоязичництво, східні релігії.
Наукові здобутки: автор ряду наукових публікацій з рідновірства та
вайшнавізму.
Олег БУЧМА – кандидат філософських наук, доцент, старший науковий
співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України. В Інституті працює з 1993 р. Вчений секретар
Спеціалізованої вченої ради Д.26.161.03.
Сфера наукових інтересів: філософія релігії, політологія і правологія
релігії, психологія релігії, філософія і соціологія права.
Наукові здобутки: співавтор колективних монографій, зокрема: «Історія
релігії в Україні» (в 10-ти томах), «Дисциплінарне релігієзнавство», «Україна
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релігійна», «Релігія – Світ – Україна», «Юридична наука і освіта в Україні»,
«Релігія в контексті суспільної свідомості» та ін..). Має статті-довідки в
енциклопедично-словникових виданнях («Релігієзнавчий словник», «Юридична
енциклопедія», «Філософський енциклопедичний словник», «Політологічний
енциклопедичний словник» та ін.). Є автором низки наукових статей з
правології, філософії та політології релігії, специфіки релігійних відносин,
різноманіття їх виявів, буття релігійних меншин, умов і шляхів утвердження
свободи совісті в українському соціумі. Співавтор та автор підручників та різних
навчально-методичних видань з релігієзнавства та суміжних галузей
(«Академічне релігієзнавство», «Релігієзнавство», «Історія релігії в Україні»,
«Філософія» та ін.). Викладав у різних вищих навчальних закладах Києва. Нині
професор кафедри теорії та історії держави і права НПУ імені М. П. Драгоманова
та кафедри суспільних наук НУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.
Наталія ГАВРІЛОВА – науковий співробітник, кандидат філософських
наук. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України працювала з 2003
по 2013 рік часу своєї трагічної загибелі.
Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, релігійна свідомість,
релігійність молоді; взаємозв’язок релігії та політики, релігії і моралі, релігії та
освіти.
Наукові здобутки: ряд наукових публікацій присвячених з’ясуванню
особливостей молодіжної релігійності, природи релігієзнавчої освіти і
виховання. Опублікована за кордоном індивідуальна монографія “Современная
религиозность. Во что и как верит молодежь Украины” (2010). Брала активну
участь в зарубіжних наукових заходах (Польща, Росія, Хорватія, Угорщина,
Італія та ін.).
Оксана ГОРКУША – старший науковий співробітник, кандидат
філософських наук. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
працює з 2001 р.
Сфера наукових інтересів: філософія релігії, концептуальна структура та
трансформаційні варіації релігійних парадигм.
Наукові здобутки: ряд наукових публікацій в колективних монографіях і
наукових збірниках із ролі концепту Логос в загально-християнській парадигмі,
філософії релігії, функціонування та особливостей трансформації релігійних
парадигм в культурно-цивілізаційних процесах, тематичного зосередження
конфесійного богослов’я. У співпраці із Л.Филипович упорядник і автор праці
«Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (2014 і 2016).
Сергій ЗДІОРУК — Заслужений діяч науки України, кандидат
філософських наук, старший науковий співробітник. В Інституті філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України працював із 1991 по 2014 рік. Нині - Почесний
науковий співробітник Відділення релігієзнавства.
Сфера наукових інтересів: етнологія релігії, релігійні процеси сучасної
України, релігія в суспільно-політичних реаліях сьогодення.
Наукові здобутки: працював у Відділенні за сумісництвом, але це не
заважало (і до й нині) йому бути активно задіяним в його наукове і громадське
життя, до написання різних науково-аналітичних матеріалів. Відомі праці
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С.Здіорука з етнології релігії, його аналітичні аналізи релігійних процесів
сучасної України, які даються ним у багатьох статтях і виступах на наукових
конференціях. Наукова монографія “Суспільно-релігійні відносини: виклики
Україні ХХІ століття” (2005).
Віктор ЄЛЕНСЬКИЙ — доктор філософських наук, провідний науковий
співробітник. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України працював
з 1992 по 2013 рік. Нині є народним депутатом Верховної Ради України. Член
Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03.
Сфера наукових інтересів: соціологія релігії, глобальні тенденції
сучасного релігійного розвитку, політологія релігії. Досліджує сучасні релігійні
процеси як у світі в цілому, так і переважно в країнах посткомуністичного
простору. Вивчає проблеми державно-церковних і міжконфесійних відносин
Наукові здобутки: наукові індивідуальні монографії “Релігія після
комунізму” (2002), “Релігія. Церква. Молодь” (1996), «Релігія після комунізму«
(2002), «Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних
відносинах кінця ХХ – початку ХІХ століття» (2013) та ін. Тривалий час був
головним редактором і водночас активним автором науково-популярного
часопису “Людина і світ”. Нині є президентом Української асоціації релігійної
свободи. В.Єленський відомий в міжнародних колах правозахисників свободи
релігії, щороку виїздить на наукові конференції в різні країни зарубіжжя. Часто
прилучається до написання різних науково-аналітичних та експертних
матеріалів, проектів законів із сфери релігійного життя, державно-церковних і
міжконфесійних відносин.
Валерій КЛИМОВ — доктор філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
працював з 1991 по 2015 рік. Нині - Почесний науковий співробітник Відділення.
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03.
Сфера наукових інтересів: історія релігійної та релігієзнавчої думки,
історія вільнодумства та скептицизму, історія і природа монастирського життя,
співвідношення науки і релігії, свобода совісті, законодавство про свободу
совісті, проблеми державно-церковних та міжцерковних відносин.
Наукові здобутки. Має більше двохсот різного формату і змісту
видрукуваних праць. Відомий своїми індивідуальними працями з історії
православ’я та православних монастирів {«Православ’я в Україні» (1999),
«Святитель Димитрій (Данило Туптало)» (1996), “Українські православні
монастирі та чернецтво: позиція в національній історії”(2008)}. Після праці в
Держкомрелігій об’єктом уваги дослідника стали також питання державноцерковних відносин в Україні. Цьому присвячена його монографія “Свобода
совісті, церква, релігійність в українському суспільстві періоду незалежності”
(2009). Новинка науковця – індивідуальна монографія «Відносини між наукою і
релігією як індикатор духовного поступу: релігієзнавчий аспект». За
співредакторства і авторства В.Климова видрукувано монографію-підручник
“Історія релігієзнавчої думки України”. Редагував книгу «Православ’я в
Україні» - том із десятитомника «Історія релігії в Україні». Був задіяний до
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видруку книг, присвячених Петру Могилі. Подав низку статей-довідок до
«Української релігієзнавчої енциклопедії»
Виступав на чисельних наукових конференціях в Україні і в зарубіжжі. Під
його науковим керівництвом написано і захищено докторська і три кандидатські
дисертації.
Ганна КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО – кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник, а нині докторант Відділення релігієзнавства. В
Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України працює з 2000 р. Є
вченим секретарем Української Асоціації релігієзнавців.
Сфера наукових інтересів: психологія релігії, релігійна психологія,
антропологія релігії, індивідуальна релігійність.
Наукові здобутки: від дослідження синкретизму православ’я та давніх
вірувань українців перейшла до вивчення проблем релігійної психології.
Авторка монографії «Релігія в її суспільній та особистісній функціональності
(2011), майже 90 наукових публікацій, співавторка фахових колективних
монографій видруку України та зарубіжжя, серед яких: «Християнство доби
постмодерну» (К., 2005), «Свобода совести в России: исторический и
современный аспекты» (М., 2009) та інші. Працює над докторським
дослідженням індивідуальної релігійності православного віруючого. Учасниця
низки наукових конференцій в Україні і зарубіжжі.
Ольга НЕДАВНЯ – кандидат філософських наук, старший науковий
співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України. В Інституті працює з 1997 рлку. Вчений секретар Ради
з координації релігієзнавчих досліджень НАН України.
Сфера наукових інтересів: суспільно значуща діяльність християнських
Церков в Україні, особливості функціонування католицьких конфесій, релігійноцерковний і духовно-культурний розвиток українців у їх культурноцивілізаційному оточенні, кореляція конфесійних симпатій та духовнокультурних і суспільно-політичних орієнтацій українців.
Наукові здобутки: монографії “Греко-католицизм в контексті духовного
самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом” (К., 2000) та
“Християнські фактори культурного і політичного вибору українців” (2011).
Автор понад сотні наукових статей. Опрацьовує водночас низку проблем
практичного релігієзнавства, зокрема ціннісно-формуючі можливості
релігієзнавчого туризму, ЗМІ як засіб пізнання релігійних феноменів та
формування міжконфесійної толерантності, особливості та виклики
релігієзнавчого коментаріату в ЗМІ та ін. Зі своїми дослідженнями виходить в
Інтернет, популяризує релігієзнавчі знання в професійних міжнародних
соціальних мережах. Їй належить теоретичне осмислення методу польових
спостережень.
Юлія НЕДЗЕЛЬСЬКА — кандидат філософських наук, молодший
науковий співробітник. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
з 2006 року.
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Сфера наукових інтересів: особливості життя християн в умовах сучасного
українського суспільства, розвиток християнської конфесійної періодики в
Україні, розуміння людини в християнстві.
Наукові здобутки: автор більше 40 наукових статей, а також
індивідуальної наукової монографії. “Православний мирянин: життя в
сьогоденні (український контекст)” (2010 р.).
Павло ПАВЛЕНКО – доктор філософських наук, провідний науковий
співробітник. В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України працює
з 1996 р. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.161.03.
Сфера наукових інтересів: раннє християнство, біблієзнавство, нові
релігійні рухи в умовах національного відродження України, релігія і мораль,
сучасне російське політичне православ’я.
Наукові здобутки: індивідуальні монографії “Платон і християнство”
(2001), “Ісус Христос – постать історії” (2002), “Етнічне та універсальне в
ранньому християнстві: засади, особливості, тенденції” (2009), статті в наукових,
науково-популярних, газетних і церковних виданнях. Завдяки зусиллям
П.Павленка протягом 1998-2014 рр. побачили світ майже всі видання Відділення,
зокрема колективні монографії, щорічник “Релігійна свобода”, квартальник
“Українське релігієзнавство” та місячник “Релігійна панорама”.
Олександр САГАН – доктор філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник. В Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
працює з 1990 р. Заступник керівника Відділення релігієзнавства ІФ НАН
України. Очолював НДГ з ісламознавства. Член Спеціалізованої вченої ради Д
26.161. 03.
Сфера наукових інтересів: феномен православ’я і його інституалізація,
свободі совісті (законодавче забезпечення, практична реалізація), державноцерковні відносини, політологія релігії, міжнаціональні і міжконфесійні
відносини.
Наукові здобутки: монографії «Національні прояви православ’я:
український аспект» (2001) та «Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний
стан» (2004), розділи у колективних працях Відділення і серія статей (понад
двісті) у різних виданнях, в т.ч. й закордонних аналітичних збірниках. Протягом
п’яти років брав участь в редагуванні щомісячника «Релігійна панорама» і
квартальника «Українське релігієзнавство». У 2005-2010 рр. працював радником
Президента України з гуманітарних питань та головою Держкомнацрелігій
України.
Науково-громадська робота: Член Правління Українського Біблійного
товариства, науково-експертної ради Департаменту у справах релігії і
національностей Міністерства культури України та Міністерства закордонних
справ.
Мар’яна ТАТАРЧУК - аспірантка Відділенння релігієзнавства з 2015
року. Закінчила юридичний факультет Національного університету імені Тараса
Шевченка.
Сфера наукових інтересів – релігійні меншини в їх сутності і правовому
полі буття.
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Видрукувано три наукові статті, присвячені з’ясуванню особливостей
феномену релігійних меншин.
Віта ТИТАРЕНКО – кандидат філософських наук, доцент, старший
науковий співробітник Відділення релігієзнавства. В Інституті філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України працює з 1999 року. Навчалася в докторантурі
Інституту.
Сфера наукових інтересів: процеси модернізації в християнстві, феномен
христянського харизматизму, методологічні підходи прогнозування в
релігієзнавстві, майбутнє релігії, релігієзнавча експертиза тощо.
Наукові здобутки: близько 80 наукових публікацій (в тому числі й
закордонних), об’єктом дослідження яких виступають нові релігійні течії
християнського та неохристиянського спрямування, їх характеристики та
особливості функціонування в суспільстві, формування міжконфесійних та
державно-конфесійних відносин, прогнози релігійних процесів у світі та в
Україні. Стипендіат Президії НАН України для молодих науковців (2004-2006
рр.). Відповідальний секретар редколегії «Української Релігієзнавчої
Енциклопедії». Відзначається виїздами на наукові заходи у зарубіжжя.
Віталій ШЕВЧЕНКО – доктор філософських наук, професор, провідний
науковий співробітник. В Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України
працює з 2006 року. Член Спеціалізованої вченої ради Д.26.161.03
Сфера наукових інтересів: філософія релігії, православно-католицькі
відносини, історія православ’я в Україні, сучасні процеси і тенденції в церковнорелігійному житті України та на пострадянському просторі.
Наукові здобутки: індивідуальні монографії «Православно-католицька
полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського
періоду» (2002), «Україна духовна: постаті, події, явища» (2008), «Православ’я в
Україні і цивілізаційні виклики: історія та сучасність» (2013), статті в
колективних монографіях, наукових, науково-популярних і церковних виданнях.
Працює в Київській духовній академії УПЦ Київського Патріархату, а
також Вищій школі з філософії при Інституті філософії НАН України. Входить
до Правління Українського Біблійного товариства і науково-експертної ради
Міносвіти України.
Денис ШЕСТОПАЛЕЦЬ — кандидат історичних наук, молодший
науковий співробітник Відділення реелігієзнавства. В Інституті філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України працював з 2011 по 2016 рік – рік закордонного
наукового відрядження.
Сфера наукових інтересів: ісламознавство, соціологія релігії,
джерелознавство.
Наукові здобутки: автор низки наукових публікацій із ісламознавства.
Віталій ДЕРНОВИЙ – науковий співробітник. В Інституті філософії
співпрацює із 2013 року. Досліджує проблеми місця і ролі релігійного чинника в
контексті національної безпеки України. Єдиний, хто із релігієзнавців, постав
релігієзнавчодійцем зони війни України із фашистською Росією. Має
видрукувані наукові статті.
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Євген КОНОНЕНКО – старший лаборант Відділення релігієзнавства. В
Інституті філософії працює з 2009 року. Водночас є пошуківцем відділу
філософії релігії Досліджує феномен релігійної віри. Має видрукувані наукові
статті.
Серед працюючих у Відділенні до 2016 року – кандидат філософських
наук, доцент Сергій СВИСТУНОВ, кандидати філософських наук Айдер
БУЛАТОВ і Денис КІРЮХІН.
Поруч із науковцями Відділення плідно працювали над своїми
дисертаціями аспіранти стаціонару і заочники, прикріплені для написання
докторських і кандидатських дисертацій. Нині в докторантурі Відділення
перебуває Г.М. Кулагіна-Стадніченко, а в аспірантурі навчається Татарчук М.В.
З 1998 року Відділення має своїх почесних наукових співробітників. З
вітчизняних науковців це – А.Гудима (Тернопіль), В.Гаюк (Львів), В.Докаш
(Чернівці), Н.Стоколос (Рівне), Е.Мартинюк (Одеса), П.Мазур (Кременець),
П.Гануліч (Київ), В.Пащенко (Полтава), Т.Антошевський (Львів), Р.Сітарчук
(Полтава), М.Бабій (Київ), В.Климов (Київ), Л.Виговський (Хмельницький), а із
зарубіжних – І.Музичка (Італія), Ст.Ярмусь (Канада), К.Дюрем, Г.Біддулф і
Д.Дерек (США), І.Шевців (Австралія), С.Фостун та А.Баркер (Англія),
Г.Гоффманн (Польща), К.Елбакян та В.Шмідт (Росія), Г.Рогова (Молдова).
Почесні наукові співробітники беруть участь у виконанні планових проектів
Відділення, друкуються в його виданнях, запрошуються до участі в роботі
конференцій.
Підсумки 25-річчя. Керівник Відділення професор А.Колодний з нагоди
25-річчя заснування Відділення релігієзнавства у звіті “Здобутки двадцяти п’яти
років Відділення релігієзнавства”, відзначив:
1.Нам вдалося пройти складний шлях зміни світоглядних орієнтацій,
здолати: опійний підхід до релігії, який домінував десятиліттями; упередженість
щодо релігійних явищ і процесів; підхід конфесійної вибірковості; обмеженість
в розумінні свободи совісті як свободи світоглядів, але не свободи віросповідань.
В нашій дослідницькій роботі стали домінуючими принципи об’єктивності,
історизму, світоглядного плюралізму, конфесійної незаангажованості та ін. Ми
визначилися в сутності і предметі релігієзнавства, його дисциплінарній
структурі, в природі релігійного феномену, його конфесіоналізації і
багатоманітті функцій. Нами інституйовано таку дисциплінарну сферу як
практичне релігієзнавство. Опрацьовуємо зміст кожної з релігієзнавчих
дисциплін, готуючи в перспективі комплект навчальних посібників.
2.Нам (разом з УАР) вдалося зберегти в Україні релігієзнавство як окрему
сферу гуманітарного знання і добитися включення предмету “Релігієзнавство”
до навчальних планів всіх вишів, що мало місце до останніх років. Це
спричинило появу кафедр, а то й факультетів релігієзнавства в ряді вузів. Всім
цим, а також створенням на базі Відділення Української Асоціації релігієзнавців
та її осередків в областях України, ми зберегли від розсіювання і помножили
кадри з нашого фаху. Лише на спецраді Відділення і університетів Києва,
Острога, Житомира за останні 10 років мали біля 120 захистів.
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3.Такої потужної за кадровим складом і продуктивністю праці академічної
інституції, як наше Відділення (до останнього було 8 докторів і 10 кандидатів
наук, 24 почесних наукових співробітників із зарубіжжя і України, які постійно
співпрацюють з нами), не мала і не має жодна країна не лише на теренах СНД, а
й у світі. Завдяки насамперед Відділенню українське релігієзнавство ввійшло у
світовий релігієзнавчий простір, творчо співпрацюючи з 5 міжнародними
релігієзнавчими асоціаціями, куруючи роботу створеної десь 10 років тому
Координаційної Ради з релігієзнавства країн Східноїі Центральної Європи.
Впродовж останньої десятирічки Відділення мало півтори сотні виїздів своїх
співробітників на різні міжнародні наукові зібрання і релігійні заходи в біля 30
країн світу.
4.Розроблено біля 25 фундаментальних наукових тем. Опубліковано понад
450 праць лише книжково-брошурної форми, вміщено біля півтори тисячі статей
і тез співробітників в різних збірниках, енциклопедіях, журналах, газетах, в
Інтернеті. Основні праці: “Академічне релігієзнавство” (2000, 2008), “Історія
релігії в Україні” (1999), десятитомник “Історія релігії в Україні” (1996-2014),
“Релігієзнавчий словник” (1996), 10 книг з циклу “Християнство в світі і в
Україні”, 15 – з циклу “Свобода буття релігії”, 5 — з циклу “Мислителі
української діаспори”, проекти “Україна релігійна” (в 2-х кн., 2010), “РелігіяСвіт-Україна” (в 3-х кн., 2010-2011), “Релігієзнавство України” (в 2-х кн., 20102012), “Вопросы религии и религиоведения: Религиоведение Украины” (в 2-х т.,
2010), чотири авторські підручники з релігієзнавства та ін. Опубліковано 20
щорічників “Релігійна свобода”, 80 чисел квартальника “Українське
релігієзнавство”, 132 номери щомісячника “Релігійна панорама”. Готується до
друку “Українська Релігієзнавча Енциклопедія”, “Атлас релігійного життя
України” та ін.
5.Особливість українського академічного релігієзнавства — воно є не
лише теоретичне, а й дієво практичне. Ми започаткували виокремлення
практичного релігієзнавства в структурі нашої науки. Релігієзнавці стали
потрібними, точніше — затребуваними для державних органів, низки конфесій,
ЗМІ, навчальних і правозахисних закладів та ін. Нами підготовлено біля двохсот
різних науково-експертних й аналітичних матеріалів з проблем релігійного
життя, державно-конфесійних і міжконфесійних відносин, особливостей
різноконфесійних виявів релігійності тощо. В факті наявності в країні
толерантності міжконфесійних відносин є значна часточка й нашої діяльності,
постійної співпраці з державним органом у справах релігії. Розроблено і
читається у вишах 12 різних релігієзнавчих спецкурсів. Здобутки досліджень
виходили у світ шляхом доповідей про них на наукових конференціях
міжнародного і всеукраїнського масштабу, на щомісячному теоретичному
семінарі Відділення.
Що ж дає можливість порівняно невеличкому науковому колективу –
нашому Відділенню релігієзнавства ІФ НАНУ – виконувати такий обсяг
наукової, науково-організаторської, науково-просвітницької та громадськорелігієзнавчої роботи?
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Відділення релігієзнавства – це високопрофесійний, із значним творчим
потенціалом та науковим досвідом колектив, який на рівні самостійної наукової
інституції Національної Академії наук України виконує поставленні перед ним
завдання. З успіхом реалізує свою функцію із наукової розробки
фундаментальних і прикладних релігієзнавчих проблем, координації
релігієзнавчих досліджень, організації наукових конференцій, підготовки
наукових кадрів, утвердження українського релігієзнавства і його
представництва в міжнародному науковому просторі з фаху.
Відділення релігієзнавства – це спільнота патріотів свого фаху, які йдуть
свідомо навіть на зменшення оплати своїх посад лиш би зберегти виплекувану
нами єдину в країні релігієзнавчу академічну інституцію, зрештою сформоване
українське релігієзнавство.
5.4 ВОЛОДИМИР ТАНЧЕР - ТЕОРЕТИК
ПРОБЛЕМ АТЕЇСТИЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Проблеми атеїстичного релігієзнавства тією чи іншою мірою розроблялися
і викладалися у різних навчальних закладах Радянської України ще в довоєнні
роки. Наявна інформація про закінчення в 1929 р. Д.Ф. Острянином філософськоатеїстичного факультету Українського інституту комуністичного виховання. У
Харкові з 1931 р. у структурі Інституту філософії і природознавства
Всеукраїнської Асоціації науково-дослідницьких інститутів почав працювати
антирелігійний сектор. Проте значущих для науки постатей із сфери
атеїстичного релігієзнавства довоєнний час не дав. Першим знаним теоретиком
проблем атеїстичного релігієзнавства постав доктор філософських наук,
професор Володимир Карлович Танчер (1915-1998).
Родом він із Чернігівщини. У 1948 р. закінчив історичний факультет
Київського педінституту, а через рік – філософський факультет Київського
університету ім. Т.Г. Шевченка. В цьому ж університеті опісля працював
асистентом, доцентом, заст. декана історико-філософського і деканом
філософського факультету. У 1963 р. захистив докторську дисертацію за своїм
підручником «Основи атеїзму» (1962) і в цей же рік йому було присвоєне наукове
звання професора. В названій книзі В.К. Танчером вперше було подано найбільш
повно і цільно вчення марксизму про релігію, її специфіку як суспільного
феномена, описано її конфесійні вияви, особливості буття релігійних інституцій
в умовах соціалізму. Тут дається науковцем своє бачення структурних елементів
релігії.
В 1954-1955 рр. В.К. Танчер розпочав читання на філософському
факультеті Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка спецкурсу
«Марксизм-ленінізм про релігію». У 1959 р. він на цьому ж факультеті засновує
кафедру історії і теорії атеїзму, завідувачем якої опісля працював тридцять років.
Після введення Міносвітою з 1957-1958 навчального року у всіх вузах
республіки обов’язкового навчального предмету «Науковий атеїзм», В. Танчер
організував читання викладачами кафедри цього курсу на всіх факультетах
університету. В 1972-1986 рр. він працював за сумісництвом також професором
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Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при КДУ ім.
Т.Шевченка. В.К. Танчер розробив концепцію і програму курсу наукового
атеїзму, першим в Україні видрукував у 1968 р. підручник з цієї навчальної
дисципліни за цією ж програмою. З 1964-1965 навчального року на
філософському факультеті КДУ частина студентів почала спеціалізуватися по
кафедрі історії і теорії атеїзму. На кафедрі було відкрито аспірантуру
Будучи опорною серед українських вузів, «кафедра Танчера», як її тоді
називали, довгий час здійснювала такі головні свої функції: координація
наукових досліджень вчених вищої школи республіки; підготовка викладацьких
кадрів через аспірантуру і докторантуру й перепідготовка викладачів наукового
атеїзму на спеціально організованих семінарах і курсах; забезпечення викладачів
вузів республіки підручниками, навчальними посібниками та методичною
літературою. Кафедра з 1964 р. стала видруковувати за редакцією проф. Танчера
В.К. щорічник/піврічник «Проблеми релігії і атеїзму» (були й інші назви його,
видрукувано 29 чисел). В Київському університеті з’являється аспірантура і
докторантура з наукового атеїзму, спеціалізована рада із захисту дисертацій із
цього фаху. В.К. Танчер підготував більше 50 кандидатів і докторів наук. З його
організації відбувалися різного формату наукові конференції, проводилися
різнотемні соціологічні дослідження. В роки керівництва кафедрою В.К. Танчера
вона мала плідну творчу співпрацю із спорідненими кафедрами інших
університетів, академічними інституціями, іноземними науковцями Польщі,
Угорщини, Німеччини, Болгарії та ін.
Відзначимо тут той факт, що видруковувана в радянський час література з
атеїзму мала подвійний зміст: досліджувалися два суспільні феномени –
секулярний і сакральний. Одна частина публікацій присвячувалася проблемам
атеїзмознавства, а інша – релігієзнавства. В такий спосіб викладачі одержували
можливість у своїх академічних лекціях розповідати не тільки про атеїзм, а й про
природу релігії, її походження та еволюцію, конкретні конфесії, про їх
становище у сучасному світі і в Україні. Останнє було особливо важливо,
оскільки дві третини релігійних організацій СРСР діяли тоді в Україні. До того
ж, саме життя вимагало від курсу наукового атеїзму не тільки критиканства на
адресу релігії, а й оприлюднення знань щодо природи і стану великого і
різноконфесійного релігійного світу. Надто ревні поборники вульгаризованого
атеїзму, особливо з числа партійної та державної адміністрації, тоді часто
звинувачували викладачів цього навчального предмету в тому, що вони
займаються «релігійним просвітництвом».
Ті, хто працював разом із В.К. Танчером або ж знав його, зауважували на
тому, що професор не читав атеїстичні лекції в масових аудиторіях, які
традиційно вимагали детальної критики релігійного світорозуміння і функцій
релігії в житті особи і суспільства, бажано на «простих і зрозумілих» прикладах.
Його лекції адресувалися переважно підготовленій аудиторії, для якої можна
було розкривати погляди марксизму-ленінізму на природу і функціональність
релігії, основи політики Комуністичної партії щодо релігії і Церкви. У такий
спосіб професор засвідчував право кожного на свободу своїх світоглядних
уподобань, право на свободу релігієвибору.
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В.К. Танчер є автором понад 370 друкованих праць, підручників з
наукового атеїзму для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів (1968 і
1975) та хрестоматії з наукового атеїзму (1962), підручника з релігієзнавства
(1986), численних методичних матеріалів.
Значну увагу у своїй науковій роботі професор приділяв вивченню
особливостей
марксистсько-ленінського
атеїзму,
обстоюванню
його
функціональної зорієнтованості на подолання, як тоді це кваліфікували,
релігійних пережитків. Поруч з цим В.К. Танчер вивчав історію Російського
Православ’я, перспективи його розвитку в Україні (404). У профессора є праці з
проблем протестантизму і нових релігійних рухів, з критики соціального
фідеїзму, із з’ясування місця релігії в тодішній ідеологічній боротьбі тощо.
Найбільш значущою працею В.К. Танчера є його монографія «Проблемы
теории научного атеизма» (К., 1985). Професор розглядає в ній атеїзм як складне
явище духовного життя, що розгортається у сфері суспільної свідомості. «Часто
атеїзм, – зазначає він, – розглядається як протилежність релігії, її історичний та
ідеологічний супутник. Про це, зокрема, свідчить буквальне витлумачення цього
терміну. Проте таке звужене розуміння утримує в собі й певну небезпеку,
оскільки позбавляє атеїзм будь-якого позитивного змісту. Насправді це явище є
далеко ширшим, ніж просте заперечення релігії, оскільки утримує в собі
утвердження буття людини всупереч релігії і через відмову від неї. Атеїзм – це
така система поглядів на світ, яка заперечує релігію, віру в надприродні сили, в
богів, у потойбічний світ і є аспектом адекватного відображення суспільного
буття у свідомості людей. Відтак атеїзм є частиною суспільної свідомості,
матеріалістичного розуміння дійсності».
В.К. Танчер зазначає, що оскільки науковий атеїзм є філософською
наукою, то визначення його предмету має здійснюватися у певному
співвідношенні з предметом марксистсько-ленінської філософії, охоплювати
якусь частину тих найбільш загальних законів об’єктивного світу, які вивчає ця
філософія, зберігаючи при цьому щось специфічне, властиве тільки йому.
«Атеїзм як аспект філософської матеріалістичної картини світу ґрунтується на
переконанні про первинність матерії і вторинність свідомості, про існування
єдності світу в його матеріальності. Ці основоположні принципи матеріалізму, –
наголошує вчений, – атеїзм розглядає далі – до заперечення існування чогось
надприродного. В цьому розумінні атеїзм – це матеріалізм, що проникає у всі
форми суспільної свідомості, за винятком релігійної». І далі, не врахувавши те,
що атеїстами були і філософи-ідеалісти і що атеїзм має свій специфічний об’єкт
відображення в системі «людина-світ» – характер і спосіб самовизначення
людини в її довкіллі, В.Танчер пише: «Релігійна свідомість в процесі свого
функціонування протистоїть науково-матеріалістичній, а не атеїстичній
свідомості. Останньої немає. Атеїстична свідомість – цей термін не є точним.
Його можна використовувати хіба що для характеристики направленості чи
особливостей матеріалістичної філософської свідомості… Атеїзм не є окремою
формою суспільної свідомості, він постає як протилежність релігійного
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світорозуміння».
У системі суспільної свідомості атеїзм співвідноситься з різними її
формами, приймаючи вигляд окремих концептуальних напрямків, сутність і
зміст яких, на думку професора, визначається тією формою, в яку, «як один із
аспектів, входить атеїстичне заперечення надприродного». В.К. Танчер
розглядає вплив атеїзму на різні форми суспільної свідомості, зокрема на мораль
і мистецтво.
Науковець у своїх працях першим виокремлює і розглядає особливості
соціальних, гносеологічних і психологічних коренів атеїзму У структурному
відношенні атеїзм постає в його бачення своїми двома рівнями – буденним
(стихійним) і теоретичним, який у вищій формі свого розвитку називається
науковим. У цьому плані, зазначає вчений, об’єктом наукового атеїзму є та
частина суспільної свідомості, яка відображає світ у спотвореному вигляді, тобто
релігія. У предмет наукового атеїзму, на думку професора, входить дослідження
закономірностей виникнення, функціонування і згасання релігії, а також
становлення і еволюція атеїзму. «Предметом наукового атеїзму, – пише він, – є
об’єктивні закони виникнення, еволюції і зникнення релігії, а також становлення
і функціонування атеїзму».
Виходячи з того, що науковий атеїзм має певний функціональний аспект,
В.К. Танчер виділяє і всебічно аналізує наступні його функції – критичну,
світоглядну, методологічну, культурну, моральну і психологічну.
Українські дослідники феномену релігії висловили різне бачення причин її
появи і характеру функціональності. При цьому особлива увага приділялася
з’ясуванню коренів релігії, розкриттю механізму їх дії в процесі виникнення і
відтворення релігії. На відміну від інших бачень проблеми, В.К. Танчер, крім
соціальних і гносеологічних, вичленовує і розкриває зміст ще й онтологічних,
етичних і психологічних коренів релігії (405).
На основі аналізу різних релігійних систем В.К. Танчер приходить до
висновку, що анімізм, міфологію, фетишизм і магію слід вважати специфічними
елементами релігії. Саме вони, на його думку, лежать в основі всіх релігійних
вірувань і в них у вичерпному вигляді виявляються релігійні ідеї, почуття та дії.
Визнаємо тут те, що хоч судження професора, виголошене в його підручнику, не
знайшло підтримки у науковців з фаху, бо ж певною мірою набула громадянства
думка, що релігія – це єдність релігійного світорозуміння, світовідчуття і
світоставлення, що виявлені на спільнотному, організаційному рівні релігійного
життя.
В.К. Танчер виходив з того, що в структурі базис-надбудова найяскравіше
проявляються всі можливості і якості релігії як соціального явища. «Будучи
своєрідною підсистемою, релігійна надбудова знаходиться у постійному зв’язку
з економічним базисом, який визначає її зміни, структуру релігії, – пише він. – У
системі надбудови класового суспільства відбувається ускладнення структури
релігії. Релігійний світогляд, що складався на основі релігійної свідомості,
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входячи в надбудову, виступає в якості її теоретичного обґрунтування і
доповнюється значимими елементами – релігійними відносинами, релігійною
діяльністю, а також релігійними організаціями і установами. Всі вони утворюють
структуру релігійної надбудовної підсистеми, релігію у повному розумінні цього
слова».
Для об’єктивної характеристики функціональних особливостей релігії,
вважає В.К. Танчер, слід постійно враховувати, що вона складає багатогранний
елемент соціальної системи, який проявляється спочатку у сфері суспільної
свідомості, потім – у сфері світогляду і зрештою – як складова надбудови.
«Релігія відноситься до числа соціальних явищ, які характеризуються
поліфункціональністю
підкреслено
історичного
характеру.
Поліфункціональність релігії вимагає чіткого розмежовування характеру і
значень окремих її функцій». Все це доволі всебічно проаналізовано науковцем.
«У сфері надбудови, – слушно наголошує він, – проявляються специфічні
функції Церкви, які слід відрізняти від функцій релігії, а це – організаційноуправлінська (адміністративна), культова, теоретична (богословська чи
віроповчальна) і місіонерська». Окрім цих функцій чисто релігійного характеру,
зазначає В.К. Танчер, Церква виконує ще ряд нерелігійних функцій, які, як це він
аргументовано описує, «служать також соціальним завданням релігії».
Міркування В.К. Танчера щодо релігійної моралі в радянські часи були
найбільш виваженими. Дослідник показав, що хоч мораль і релігія як форми
суспільної сідомості мають велику відмінність, проте «між ними існує певний
зв’язок, який є наслідком намагань релігії використати всі форми суспільної
свідомості для свого поширення»406. Автор відзначає також наявну вже в ті часи
спробу церковних діячів зробити християнську релігію «якнайбільш
універсальним віровченням». В.К. Танчер радить підходити до християнського
моралізування з історичної точки зору, бачити те, що на початку свого існування
християнство відігравало певну історично прогресивну роль, оскільки
приносило моральну втіху гнобленим. Водночас християнська мораль,
виступаючи як виражений в релігійній формі протест проти соціальної
несправедливості, не сприяла розвитку протестної свідомості поневолених.
Суперечливі судження з питань моралі християнства, слушно зауважує
дослідник, є наслідком того, що останнє складалося під впливом боротьби різних
соціальних груп, які вносили в нього свої ідеї і погляди».
Окремою сторінкою дослідницького здобутку В.К. Танчера є праці про
особливості сучасного йому віруючого. Цьому присвячена зокрема і праця
«Современный верующий: социально-психологический портрет» (М., 1970),
написана ним у співавторстві з Є.Дулуманом та Б.Лобовиком. Розкривши
соціально-демографічний портрет віруючого, степінь його релігійності
(буденну, переконливу, фанатичну), рівні релігійної свідомості (буденну і
теологічну), дослідники дали всебічний аналіз світу хитких, звичайних і
переконаних у своїй конфесійній релігійності осіб. Новим в дослідницькій
практиці науковців було розмежування причин і мотивів релігійності, розкриття
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мотивів релігійності тодішнього віруючого у їх єдності і взаємовпливі.
Наголошено, що якщо мотиви релігійності людини приглушуються іншими
мотивами, то вона не є твердою у своїх переконаннях, а відтак така людина часто
формально ставиться до релігії. У праці розкривається зміст таких мотивів
релігійності як задоволення запитів розуму, одержання емоційної розрядки і
заспокоєння, очікування спасіння душі, здобуття шляху до моральної
досконалості, збереження народних звичаїв і традицій тощо. Каналами
відтворення релігійності авторами книги названо релігійне виховання дітей і
підлітків у сім’ях віруючих, місіонерську діяльність конфесій, власні пошуки
світоглядної істини людиною.
Праці В.К. Танчера присвячені й іншим проблемам релігійного життя,
історії релігії і Церкви, духовного світу віруючого. Зрозуміло, що доба його
наукової діяльності, декларована компартійними органами обов’язковість
врахування марксистско-ленінського «опійного» бачення природи релігії і
фінальності долі останньої у будованому комуністичному суспільстві не могли
не позначитися на витлумаченні професором релігійних феноменів, оцінках
історичного шляху релігії, майбуття релігії. Але через низку, скажемо так,
обов’язкових по тих часах, «замовних» розмірковувань дослідника про релігійні
явища проглядаються зазначені вище й об’єктивні пошуки ним певного позитиву
в них, зокрема щодо місця релігії в особистому житті людини.
5.5 БОРИС ЛОБОВИК ФУНДАТОР ВІТЧИЗНЯНОЇ ГНОСЕОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ
Не доживши декілька місяців до свого 75-річчя, Борис Олександрович
дочасно з причин злої недуги завершив свій земний життєвий шлях. Тяжко було
усвідомлювати тоді, в 1999 році, й нині через майже 20 років, що його вже немає
з нами і що нам залишилося лише опановувати залишений нам його великий і
значимий на рівні світових творчий релігієзнавчий здобуток з проблем
переважно гносеології релігії.
Перш за все ми маємо усвідомлювати уроки Бориса Олександровича
Лобовика. В чому вони?
Насамперед у щоденній відданості своєму науковому фаху і в щирій
закоханості в нього, у високому теоретичному рівні виконання своїх наукових
задумів і в такій виявленій ним науковій педантичності, яка подеколи, як мені
здавалося, межує із дріб’язковістю. Він тривалий час виношував наукову думку,
прагнув проговорити її із кимось з колег, «блукаючи» коридором інституту.
Пригадую, як він окремі проблеми свого наукового бачення узгоджував із
розумінням їх знаним українським філософом професором С.Б. Кримським, якого
надто цінував не лише за високу філософську культуру, а й громадянську
позицію. Так, знаємо, що С. Кримський неодноразово ігнорував пропозицію
подати документи, щоб балатуватися на член-кора НАНУ з мотиву небажання
входити, як мені казав, до «спільноти корумпованих».
Борис Олександрович ніколи не замикався на собі, не користав свої знання
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лише для своїх видруків, а всіляко прагнув передати їх і свій науковий досвід
іншим. Майже кожного «присутнього» дня можна було бачити професора в
ролі консультанта когось із пошуковців наукових степенів, рецензента
прочитаних ним чиїхось наукових праць, а чи ж підготовлених кимось статей
до якогось із наших збірників чи часописів. Завдяки такій «науковій щедрості»
ми маємо сформовану Б.Лобовиком школу гносеологів релігії.
Науковець був щиро прив’язаний до своєї малої Вітчизни – сім’ї. Майже
кожної години він дзвонив до своєї дружини, називаючи її при цьому «Галочкою».
Олександрович дуже любив свого сина, а навіть більше, як здавалося, внука
Бореньку. У великій шані в нього була невісточка Лариса. Знаю, як Борис
Олександрович «знайшов» її для сина. І тут він не помилився. Нині, коли син
також передчасно відійшов у світ вічності, в минулому наша аспірантка
Лариса Кобелянська перебрала на себе функцію об’єднуючого начала в родині
Лобовиків.
Великою Вітчизною для Бориса Олександровича була Україна. Певне в
цьому давало себе знати його родинне гніздо, яким був для нього славний і
жертовний Батурин. Професор любив розповідати про його історію. В
коридорі він часто спілкувався із нашим же науковим співробітником Євгеном
Андросом, який також був уродженцем Батуринщини. З болем в серці Борис
Олександрович переживав всі колізії українського національного пробудження
й утвердження української України. Водночас він і боявся відкрито
висловлювати при цьому свої думки з приводу українських реалій, бо ж мав певні
неприємності від Служби безпеки за дещо із свого й батька минулого. Тому був
надто обережним у спілкуваннях. А тим більше боявся щось таке пропустити
не тільки у собою написаних працях, а й в редагованих ним колективних працях
чи дисертаціях, які проходиди через нашу Спецраду, де певний час він головував.
Особливо Борис Олександрович переживав за чистоту видруків колег із
керованого ним відділу філософських проблем релігії й атеїзму. Пригадую, як
під час обговорення моєї докторської дисертації Вадим Іванов був здивований
моєю думкою про наявність атеїзму без релігії. Мені тоді надто тяжко
прийшлося знайти порозуміння з Борисом Олександровичем, тим більше, що він
значився ще й моїм науковим консультантом.
Знаючи, що Борис Олександрович у своєму житті мав завжди якусь
солідну об’єднуючу працю, знаходився в когорті керуючих (пригадаймо його
працю завідувачем кафедрою культурології
і при цьому ще й парторга
Київського педінституту, працював завідуючим відділом в Інтитуті філософії),
поставав редактором багатьох наукових праць і часописів, я, ставши зав.
відділом, прагнув «підсунути» йому (і це він сприймав безмовно) якусь поза його
особисту працю, залучати його до окормлювання якоїсь помітної ділянки
наукової роботи. Так, з Борисом Олександровичем ми започаткували великий
проект «Мислителі української діаспори». Виконання його здружило професора
із канадійським православним богословом Степаном Ярмусем, який щороку був
нашим гостем. Вони часто тривало, як однолітки, спілкувалися між собою.
Одного разу так заспілкувалися, що Ярмусь ледь не зірвав захист дисертації, де
він виступав офіційним опонентом. При цьому, як ми ласкаво казали, «наші
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дідусі» питали один в одного «І чого це я Вас так люблю?».
Надто багато роботи випало на долю Бориса Олександровича при нашому
спільному редагуванні у 1995-1996 роках «Релігієзнавчого словника», який навіть
після 20 років з часу виходу у світ не втратив своєї унікальності. Його статтітерміни часто списують (зокрема, в Чернівцях) при підготовці своїх видань.
Багато задумів мав професор
для нашої «Української Релігієзнавчої
Енциклопедії». Впевнений, якби він залишився жити ще на п’яток років, проект
був би зреалізований. А так він завис до сьогонішнього дня. Я не знаходжу
співпрацівника, який був би настільки освіченим у всьому різноманітті
релігієзначих проблем, зокрема був філософом релігії, що я знаходив у Борисі
Олександровичу. До того ж, він з душею віддавався праці, в якій бачив значиму
перспективу.
Працюючи в педуніверситеті, Борис Олександрович видрукував за своєю
редакцією підручник з основ наукового атеїзму. Хоч він друкувався в роки
домінування ленінського бачення релігії, низка його розділів може бути
передрукованою і в наш час, бо ж вони далекі від опійних оцінок релігійного
феномену. Професор мав намір видрукувати вже свій підручник з
релігієзнавства із включенням в нього свого філософсько-гносеологічного
бачення феномену релігії. Частково він зреалізував цей задум у своїх розділах в
знаній книзі Відділення «Академічне релігієзнавство».
В останні роки життя Борис Олександрович поринув у світ
давньоукраїнського язичництва. Цьому присвячена остання його значима праця
«Вірування давніх українців та їх пращурів» (К., 1996). Знаючи, що професор
завжди цікавився проблемами ранніх форм релігійності, давніми віруваннями
наших пращурів, я доручив йому редагування першого тому «Дохристиянські
вірування. Прийняття християнства» нашого десятитомника «Історія релігії в
Україні». До речі, том цей знайшов високу оцінку тим, що був передрукований
навіть без погодження з нами в Канаді.
Незважаючи на свій похилий вік (як і я нині його маю), Борис
Олександрович мав ще низку творчих задумів. Життя його укоротила віра в
добро тих, хто своєю, скажу так, халтурністю і безвідповідальністю у праці
нехтував долею своїх пацієнтів. Відтак реалізація творчих задуманів Бориса
Олександровича залишилася за нами і є шляхом до продовження його земного
життя.
Кажуть, що душа людини - безсмертна. Тут все залежить від того, що
розуміють під цим поняттям. Борис Олександровича не був релігійною людиною
і з сарказмом сприймав тих, хто з колишніх колег, заходячи до храму, хрестився.
Душа ж для професора – це наші наукові здобутки і сформовані на них молоді
науковці. То ж душа Б.О.Лобовика - це його наукові праці помножені в знаннях
його студентів, аспірантів і докторантів, це наша світла пам’ять про нього.
Пухом земля нашому дорогому колезі і вчителю. Вічність у пам’яті«!
Далі передаю слово к.ф.н. Оксані Горкуші у формі видруку її статті про
Бориса Олександровича Лобовика.
**************************
674

Доктор філософських наук, професор Борис Олександрович Лобовик
(1923-1999) народився в селі Матіївка на Сумщині. Середню школу закінчив в
Батурині у 1941 році. У військове училище не попав із-за початку війни, а відтак
мав військову службу. Після вчився на філософському факультеті Київського
університету ім. Т.Г. Шевченка, працював у Товаристві поширення знань,
працював в редакції часопису «Комуніст України», завідував кафедрою етики,
естетики та атеїзму Київського педагогічного університету, виїздив у 1979-1982
роках на викладацьку працю до Словаччинив у Братиславський університет. В
1964 році Б.О. Лобовик захистив кандидатську, а в 1974 році докторську
дисертації, в 1976 році здобув наукове звання професора. У 1970 р. в Москві
побачила світ написана Б.Лобовиком у співавторстві з Є.Дулуманом та
В.Танчером монографія «Современный верующий: социально-психологический
портрет», а в 1973 році вийшов написаний за його редакцією підручник «Основи
наукового атеїзму». Протягом 8 років завідував відділом філософських проблем
релігії та атеїзму Інституту філософії АН України. Саме в роки праці в Інституті
виходять за редакцією Б.О. Лобовика колективні монографії «Атеїзм і
суспільний прогрес2 (К., 1981), «Критика философской апологии религии» (К.,
1985), «Ідеологія руського православ’я» (К., 1986), «Православие и
современность: философско-социологический анализ» (К.,1988) та ін. У 1986
році видрукувано основну особисту працю Бориса Олександровича
«Религиозное сознание и его особенности». Мав більше двохсот різного формату
наукових публікацій, з них 6 – монографічних. За Б. Лобовиком числяться
десятки підготовлених ним кандидатів і докторів наук, біля п’ятидесяти
виголошених на наукових конференціях різного масштабу наукових доповідей і
повідомлень. В останні роки життя працював провідним науковим
співробітником Відділення релігієзнавства ІФ НАН України, редагував
«Релігієзнавчий словник» (1996). друкувався в колективних монографіях відділу
філосолфії релігії, часописі «Українське релігієзнавство», в різних
енциклопедичних виданнях.
Б.О. Лобовик залишив у спадок не тільки українському, а й світовому
релігієзнавству насамперед фундаментальні праці з гносеології релігії. До його
наукових здобутків належать характеристика гносеологічного механізму
абсолютизації суб’єктивної сторони чуттєвих даних і ролі елементарного
абстрагування в релігійному відображенні, визначення особливості релігійного
практично-духовного відношення як культурно-інституційного способу
існування ідеї надприродного (праці «Буденна релігійна свідомість», «Релігійні
погляди, почуття, поклоніння», «Об’єкт і форма релігійного відображення»,
«Религиозное сознание и его особенности» та ін.). Істотне місце в його наукових
зацікавленнях займало вивчення давніх вірувань українців, з’ясування
особливостей їх віри в надприродне (Вірування давніх українців та їх пращурів.
– К., 1996).
Розмірковуючи сьогодні про науковий внесок Б.О. Лобовика, ми не
можемо не звернути увагу на актуальність тих його ідей, що стосуються як
гносеологічної природи релігії, так і структури релігійної свідомості.
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Справедливо названий д.філос.н., проф. А.М. Колодним у статті, присвяченій 75літтю Б.О. Лобовика, «творцем в Україні наукової школи з гносеології релігії»,
вчений залишив нам цілий ряд методологічно-теоретичних засобів для
наукового вимірювання об’єктивних параметрів релігійної свідомості,
використання яких робить сучасне дослідження тих процесів, що відбуваються
як у релігійній свідомості, так і в релігійному світі, адекватним дійсності в її
раціональному осягненні, продуктивним у виявленні сутнісних причин
трансформацій у цій сфері через аналіз змістовно-смислового наповнення релігії.
Б.Лобовик, визначаючи зміст головної категорії релігієзнавства – релігія,
наголошував на тому, що її предметне поле містить «не лише універсальні схеми
релігійного комплексу, а й суб’єкт-об’єктне релігійне відношення, умови
існування релігійності, її функціонування в суспільстві, роль у житті особи…,
охоплює всю цілісність системи «людина-релігія», й постає у різних
дослідницьких вимірах» (407). Тож змістовне наповнення цієї фундаментальної
для релігієзнавства категорії може бути варіативним залежно від умов
дослідження та інтересів й засобів дослідника. Саме тому надзвичайно важливим
виявляється встановлення «зосереддя власного змісту релігії», що уможливлює і
визначення сутнісної смислової складової цієї категорії. Ним постають, за
переконанням Б.Лобовика, «надприродне» та «ідея надприродного»
(відповідно). Визнання «надприродного» як «зосереддя власного змісту релігії»
дає можливість здійснити й історичну періодизацію релігії спираючись на такі
«критерії рубрикації процесу розвитку уявлень про надприродне й буттєвих
детермінацій релігійності», як «характер уявлень про зв’язок надприродного з
природним, спосіб його уособлення, функціональність надприродного, сфера
впливу на довкілля, вид сакрального практично-духовного освоєння світу» (408).
Б.Лобовик визначає три історичні типи релігії: чуттєво-надчуттєвий,
демоністичний і теїстичний. Сама ж релігія (як форма суспільної свідомості)
розглядається ним не ізольованою, а випливає із людського пізнання, вплітається
в духовну діяльність людства.
У видрукуваній, як данина моді, російською (хоч сам Борис
Олександрович був глибинним українцем і зневажав росіян за винищення ними
його земляків–батурингців) монографії «Религиозное сознаните и его
особенности» (409) вчений прагне проаналізувати «механізм» гносеологічної
можливості з’яви релігійних уявлень та прослідкувати реалізацію цієї
можливості в ході історичної еволюції типів уявлень про надприродне. Особливу
увагу з цією метою він приділяє аналізу буденного й теоретичного в релігійній
свідомості, замислюється над специфікою прояву на цих рівнях богословського
і «практичного» модернізму й консерватизму, розмірковує над питанням
взаємовідношення між ілюзорним і реалістичним в свідомості віруючого.
Центральну ідею будь-якої релігійної свідомості, наголошує Б.Лобовик,
утворює уявлення про надприродне й особливі зв’язки людини з ним. Звичайно,
спираючись на загально ідеологічну діалектично-матеріалістичну настанову, за
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якою релігія – вторинне, похідне від матеріального, він називає ці уявлення
хибними. Відповідно даному методологічному підходу «гносеологічні
особливості релігійної свідомості знаходять пояснення в способі відображення
зовнішнього світу». Тож, зазначає Б.Лобовик, «зміст тих чи інших поглядів і
уявлень, в тому числі релігійних, залежить не лише від того, що в них
відображається, але і як відображається» (410). За таких обставин релігія постає
фантастичним відображенням сил, що панують над людиною, тобто це таке
«взяття» їх людським розумом, за якого ті чи інші риси реально існуючого
об’єкту мисленням відриваються від нього і за допомогою відображення
комбінуються в такі образи, зміст яких виявляється протиприродним,
самодостатнім і, до того ж, має визначальний вплив на матеріальну дійсність»
(411). Отже, релігія, як форма суспільної свідомості, має свої характерні
особливості та власний зміст.
Очевидно, що за матеріалістичного підходу до релігії (як форми
свідомості), об’єкт її відображення не розповсюджується за межі матеріальної та
соціальної дійсності. Проте релігія, як і будь-яка інша форма суспільної
свідомості, не лише відображає, але й конструює предмет свого осмислення, що
(якщо дійсність відображається реалістично) є засобом духовного оволодіння
людиною світом. Але конструююча функція свідомості людини, пригніченої
тиском стихійних сил, про природу яких вона не має уявлення, «спрямовується
шляхом ілюзорного оволодіння ними, компенсації у відображенні своєї
пригніченості, ілюзорного виповнення того, чого не вистачає в житті. Тому і
виявляються образи релігійної свідомості не такими, якими є дійсність, а такими,
якою цю дійсність віруюча людина хотіла б бачити»(412).
З’ясування особливостей змісту релігійної свідомості тісно пов’язане із
питанням про предмет відображення. Для Б.Лобовика особливість релігії як
форми суспільної свідомості полягає в тому, що в ній фантастично
відображаються сили, які владарюють над людиною й визначають її існування.
Звичайно, уявлення, ідеї про надприродне властиві не лише релігійній свідомості
і самостійно ці ідеї чи уявлення ще не дають релігійного феномену. Останній
спирається на віру в надприродне, в його реальність і субстанційність. Це –
головна специфічна риса релігійної свідомості (413). Визначаючи надприродне в
його релігійному розумінні, український релігієзнавець наголошує: «Під
надприродним ми розуміємо той зміст поняття і уявлень, який, будучи
фантастичним відображенням, не має собі аналогу в дійсності, але мислиться
субстанційним, уявляється існуючим реально. Надприродному можна дати лише
гносеологічну оцінку, співвідносячи його з дійсністю, але співвідносячи в
негативному плані, оскільки сама дійсність не містить надприродної субстанції»
(414). В реальність надприродного в релігійній свідомості вірять.
Віра в надприродне є головною рисою монотеїстичних релігійних
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вірувань. Саме із опертя ось на цю ідею надприродного в релігійній свідомості і
відбувається витлумачення будь-яких проблем світу і людини. Певне уявлення
про надприродне є найсталішим параметром релігійної свідомості. На нашу
думку, хоча Б.Лобовик і не припускає, що в ідеї про надприродне може
відображатися дещо, що виходить за межі об’єктивно наявної матеріальної та
соціальної дійсності, визнання ним цієї «увіруваної позиції» як центральної і
фундаментальної для релігійної свідомості й релігійного світогляду є
продуктивним для наступних релігієзнавчих досліджень.
При осмисленні наукового внеску в українське академічне релігієзнавство
Б.Лобовика слід зважати на специфічний дослідницький ракурс, сформований
під впливом фундаментальних світоглядних настанов вченого. Без його
врахування неможливо ні належним чином оцінити глибину осягнення релігії
цим науковцем, ні відділити власне наукові його міркування від переконань
ідеологічного походження. Крім того, цей специфічний ракурс визначав обриси
предмету дослідження, а відтак і особливості його розуміння. Та, з іншого боку,
у зв’язку із сучасними тенденціями у певних релігієзнавчих колах відмови від
предмету дослідження, чітко окресленого критично-раціоналістичним підходом,
хочеться наголосити на очевидній об’єктивній пізнавальній результативності,
інтелектуальній адекватності, аналітичній ефективності наукового внеску
українського філософа релігії.
За переконанням Б.Лобовика, релігійна свідомість може виростати лише
на ґрунті поцейбічного людського пізнання. Суб’єкт релігійної свідомості (як і
будь-якого пізнавального відношення) – це реальна людина з усіма властивими
їй якостями і, водночас, суспільство з усією його історією, «з його світом
матеріальної і духовної культури, його формами предметної і духовної
діяльності, що існують і здійснюються, звичайно, не в абстракції, а в діяльності
індивідів» (415). Окрема ж людина проявляється як суб’єкт співмірно з тим, як
вона виступає особистістю в її соціальній якості, наскільки в ній живе, діє, пізнає,
переживає людство, наскільки вона оволоділа його досягненнями. Тож
релігійність витворюють і відтворюють не індивіди, а суспільство. І навіть тоді,
коли віруючий мислить про надприродне, переживає своє ставлення до нього чи
ж осмислює те чи інше явище під кутом зору релігійних вірувань, він діє на
суспільній основі й суспільним способом, тобто використовуючи структуру
«мови» релігії, загальнолюдські категорії мислення, вироблені релігією уявлення
про світ. Але, на відміну від пізнавального відношення взагалі, релігійне
відображення має своїм об’єктом не будь-яку сторону реальної дійсності, з якою
суб’єкт знаходиться в практичній взаємодії, а лише ту її галузь, яка проявляє себе
як дещо стихійне, що владарює над людиною, не підвладне їй в її життєвій
практиці. Це та галузь об’єкта пізнавального відношення, яка для даного рівня
розвитку суспільного суб’єкта виявляється непідвладною досягнутому ним в
предметній і пізнавальній діяльності й у відношенні до якої він відтак не є
вільним.
Аналізуючи зміст релігійного відображення дійсності у свідомості
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віруючих, гносеолог релігії звертає нашу увагу на те, що воно відбувається за
участю «готових» релігійних ідей. Релігійні погляди і уявлення не існують поза
свідомістю конкретних віруючих, але, як суспільно-історична форма
світорозуміння, вони виступають як незалежні від окремих особистостей. Тому,
зазначає Б.Лобовик, «суспільно спродуковані релігійні погляди і уявлення
виступають і як «субстанція» (основа) релігійної свідомості індивіда, і як
суб’єкт, тобто виявляють свою реальність у самому процесі відображення.
Релігійне світорозуміння і світосприйняття є, відтак, взаємообумовлюваними
сторонами єдиного процесу» релігійного усвідомлення дійсності. За
переконанням релігієзнавця, «історія суспільної релігійної свідомості є не просто
відтворенням одного разу спродукованих поглядів і уявлень, а й їх
виробництвом, яке здійснюється не інакше, як у свідомості конкретних індивідів.
Засвоюючи наявне релігійне «надбання», суб’єкт під кутом зору цього
«надбання» сприймає довкілля, релігійно осмислює його і як гносеологічний
суб’єкт (а не як окрема особистість) творить релігійний світогляд» (416). Таким
чином, як бачимо, уявлення про надприродне (специфіковане певною релігійною
інтерпретацією), що лежить в основі релігійного світогляду як увірваний
фундаментальний її визначник, є, з одного боку, суспільно спродукованим
залежно від буттєвих (соціально-історичних та культурних) обставин, а з іншого
– саме стає дієвим чинником формування світорозуміння віруючого, й, за
необхідністю, піддається творчому переосмисленню у змінених пізнавальносвітоглядних умовах.
Звернемо увагу й на таке зауваження Б.Лобовика: на відміну від
пізнавального відношення релігійне відображення має своїм об’єктом не будьяку сторону реальної дійсності, з якою суб’єкт знаходиться в практичній
взаємодії, а лише ту її галузь, яка проявляє себе як дещо стихійне, що владарює
над людиною, не підвладне їй в її життєвій практиці, і на яку, через специфіку
суспільної праці в попередні історичні епохи, ніби нашаровується те особливе,
що й утворює сутність об’єкта релігійного відображення (417). І надалі, коли в
процесі свого зростання пізнання зіштовхується з такими сегментами об’єкта, які
на даній стадії розвитку гносеологічного суб’єкта виявляються непідвладними
практичному й пізнавальному впливу (на думку Б.Лобовика, мова йде саме про
такий випадок, а не всезагальну закономірність), а вільна діяльність виявляється
безсилою перед сліпою необхідністю, – тоді пізнавальна діяльність суб’єкта
обмежується чуттєвими даними, що добуваються в ході повсякденної, життєвої
практики й обробляються раціональним способом.
Це емпіричне відображення й утворює основу певної релігійної свідомості,
що оперує, як і вся буденна свідомість, елементарним абстрагуванням, яке будує
образи уяви з чуттєвих (хоча й оброблених мисленням) даних. Останнє
привносить в об’єкт суб’єктивні моменти, здобуті досвідним шляхом (418).
Розмірковуючи в цьому напрямку, Б.Лобовик звертає увагу й на те, що кожна
часточка свідомості, зокрема й релігійної, містить інтелектуальний і емоційно416
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вольовий компоненти. У релігійному світогляді зміст першого утворюють
фантастичні погляди і уявлення про предмет віри, об’єкти релігійного змісту, а
також про всі ті явища, які можуть осмислюватися в релігійному плані, а зміст
другого – ті почуття, прагнення, бажання, воління людини, які в релігійному
комплексі набувають особливого спрямування – на надприродне. Тож релігійний
(і будь-який інший) світогляд виступає як світорозуміння і світовідчуття. Тут
Б.Лобовик наголошує на тому, що «релігійне світорозуміння, не будучи знанням,
пізнавальним відношенням до оточуючого світу, не є і просто вигадкою
ошуканців і т.п.; воно не безпідставне, не беззмістовне і знаходиться у
гносеологічному відношенні до дійсності як відображення її певних сил» (419).
Найхарактернішою ж особливістю гносеологічного релігійного
відношення є подвоєння світу на природний та надприродний. Останнє є
специфічним відображальним відношенням суб’єкта до предмету вірувань –
надприродного (420). В реальність надприродного в релігійній свідомості вірять.
Саме віра в надприродне є головною ознакою монотеїстичних релігійних
віруваннях. Гносеологічне релігійне відношення, як рід суб’єктивної реальності,
виникає й існує не інакше, ніж на певній об’єктивній, соціальній основі (421). Крім
того, й елементи пізнавального відношення найтіснішим чином пов’язані з
релігійною свідомістю. Але ці форми гносеологічного відношення (загальне
пізнавальне й релігійне гносеологічне) мають власні передумови, які знаходяться
поза гносеологічним відношенням. Б.Лобовик говорить, що суб’єкт релігійної
свідомості – це суспільство, яке ще не здобуло себе, а об’єкт – «сили, що
владарюють над людиною цього суспільства в її повсякденному житті» (422). У
цьому й полягає «незрілість» релігійного гносеологічного відношення.
Розрізняючи буденний та теоретичний рівні релігійної свідомості за
критерієм співвідношення чуттєвого і раціонального, Б.Лобовик звертає увагу на
те, що буденна релігійна свідомість представлена емпіричними уявленнями і
поняттями, вона є емпіричною формою зв’язку чуттєвого і раціонального. У
буденній свідомості можуть міститися й елементи, вироблені теоретичною
свідомістю, але привнесені в неї, освоєні нею під власним кутом зору, а не
здобуті нею самостійно. Автор розуміє практичну важливість аналізу цієї
проблеми для усвідомлення механізмів поширення релігійних поглядів. Він
також застерігає від необережної підміни поняття буденного поняттям
емпіричного, бо останнє вказує на один з логічних ступенів розвитку пізнання, в
той час як буденні релігійні погляди і уявлення логічно (а не історико-генетично)
не є ступенем розвитку релігійної свідомості. З іншого боку, саме питання про
емпіричний момент у процесі пізнання, про буденний рівень релігійної
свідомості стосуються різних сфер, які не допускають змішання чи ототожнення
названих понять, адже категорії чуттєвого і раціонального, буденного й
теоретичного у свідомості виражають різні сторони і закономірності духовної
419
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діяльності людини.
Власне, релігійні погляди виникають і довгий час існують лише у формі
буденної свідомості, яка і є найрозповсюдженішим рівнем релігійного погляду
на навколишній світ. Це пояснюється тим, що буденна релігійна свідомість
формується в умовах безпосереднього життєвого досвіду. З гносеологічної точки
зору вона містить емпіричні погляди на об’єкти релігійного відображення,
предмет віри, на всі ті елементи і зв’язки навколишнього світу, які можуть
усвідомлюватися в релігійному сенсі. Однак буденні релігійні погляди і
уявлення, на думку Б.Лобовика, не можна розуміти лише як відображення
щоденного досвіду, бо ж будь-яке буденне, в тому числі й релігійне, є
емпіричним за змістом, але за походженням, за своїми джерелами воно є явищем
багатошаровим: тут присутні уявлення, що не лише стихійно виникають з
життєвої практики, а й формуються під впливом виховання.
У сучасних віруючих буденна релігійна свідомість складається переважно
у процесі практичного відтворення вірувань при активній участі церкви і рядових
вірян (принагідно додамо – й під впливом сьогоднішніх ЗМІ та загального
інформаційного потоку). Та «незалежно від того, яким шляхом виникають у
свідомості індивідів буденні релігійні уявлення, вони за змістом не піднімаються
до теоретичного погляду на світ, а залишаються емпіричними (за змістом)
уявленнями» про надприродне та явища світу, «пов’язагні з релігійними
віруваннями в умовах безпосереднього життєвого досвіду» (423).
Теоретичний рівень релігійної свідомості порівняно з буденним, на думку
науковця, сутнісно специфікується тим, що тут іншу роль відіграють чуттєве і
раціональне, ніж у буденній релігійній свідомості. Основою змісту останнього є
чуттєве, те, що піддалося певній раціональній обробці, яка, однак, не виводить
його за межі емпіричного. Звідси – абсолютизація буденною релігійною
свідомістю факту, наголос на один чи декілька зв’язків безвідносно до їх
справжньої значущості.
Якісно міняється відношення чуттєвого і раціонального на теоретичному
рівні релігійних поглядів. Тут основний зміст релігійних (фантастичних) образів
визначається не чуттєвим, а результатами раціональної його обробки. «На цьому
рівні мислення є не лише формою вираження даних чуттєвого досвіду, але й
засобом набуття такого змісту, який безпосередньо не випливає з емпіричного».
Натомість, як спеціально наголошує релігієзнавець, «поняття «теологічний
рівень» релігійних поглядів позбавлене смислу. І не лише тому, що в теології
представлені й буденне, і теоретичне, а ще й тому, що поняття «теологія»
виражає суспільну форму існування релігійних ідей, а не рівень релігійнофантастичного відображення й «відтворення» світу (424).
Б.Лобовик звертається до детального аналізу буденного рівня релігійної
свідомості, що у гносеологічному плані співвідноситься із теоретичним рівнем
релігійної свідомості. Він наголошує, що у свідомості пересічного віруючого
мають місце лише ті чи інші елементи теоретичного знання, зокрема доказів
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існування Бога, адже релігійна свідомість пересічних віруючих здатна
засвоювати з богослов’я тільки ті положення, які легше піддаються осмисленню.
В аргументації віри буденна свідомість виходить з «очевидного», а елементи
богословських доказів буття божого в такій релігійній свідомості стоять в
одному ряді з доказами емпіричної очевидності або ж твердженнями
переконаності (425). В реальність надприродного в релігійній свідомості вірять.
Якщо ж необхідною ознакою надприродного в релігійній свідомості є уявлення
про визначний вплив предмету вірувань на оточуючий світ, перш за все на
людину, то в буденній свідомості ця віра пов’язана з безпосередньо-конкретними
потребами і умовами життя віруючого. Таким чином, головними видовими
ознаками надприродного в релігійній свідомості є віра в його реальне існування,
віра в здатність надприродного чинити визначальний вплив на людину і
оточуючу дійсність, уособлення надприродного (426). Як продукт
відображувального релігійного відношення образи надприродного мають
емпіричний зміст. Теоретичне в поглядах на релігійне надприродне, на думку
Б.Лобовика, є результатом не відображальної діяльності самої релігійної
свідомості, а наслідком релігійного осмислення набутків теоретичного мислення
в безрелігійній сфері.
Визначаючи механізми формування ілюзорних уявлень в релігійній
свідомості, Б.Лобовик говорить, що «лише тоді, коли суб’єктивність істини бере
верх над її об’єктивною стороною, вона може перетворити знання в релігійну
ілюзію». І хоча «в будь-якій пізнавальній діяльності, в будь-якому образі завжди
присутні моменти, що йдуть не безпосередньо від самого об’єкта, а
викликаються історичним досвідом людини, її потребами, інтересами, цілями»,
лише «неусвідомлення суб’єктивності форм сприйняття об’єктивного може
вести до ілюзійності» (427). Звичайно, суб’єктивний момент сприйняття дійсності
пов’язаний і з умовами відображення та змістовною наповненістю свідомості, і
з певними визначеними характеристиками засобів сприйняття, а також і з
наявним особистим досвідом людини, «станом її знань» (428). Тому формування
ілюзійності змісту релігійного відображення Б.Лобовик пояснює саме
механізмами абсолютизації елементів суб’єктивних форм сприйняття об’єкту та
перебільшенням синтезуючої сторони процесу пізнання. Адже вже сама операція
абстрагування в процесі пізнання призводить до роздвоєння. У гносеологічному
ж релігійному відношенні до світу ми зустрічаємося із специфічним роздвоєнням
самого об’єкту: оточуюча дійсність – релігійна дійсність; наявне буття – належне
буття.
Як вказує дослідник, абстрагування – такий «компонент процесу пізнання,
який є вихідною ланкою можливого руху думки на шляху до релігії». Без
абстрагування немислимі фантазія, аналогія та інші процеси і сторони
пізнавальної діяльності, з якими тісно пов’язане формування релігійних
вірувань. Але на емпіричному і теоретичному рівнях пізнання характер
425

Там само. – С. 109.
Там само. – С. 111-112.
427
Там само. – С. 114.
428
Там само. – С. 117.
426

682

абстрагування і його роль мають якісні особливості, і роздвоєння пізнання, дане
в абстракціях на цих рівнях, також має свою специфіку. Головне завдання
теоретичного мислення полягає в тому, щоб, спираючись на живе споглядання,
вийти за його межі і за чуттєво-сприйманим виявити недоступні емпіричному
сутнісні відношення. Властиве теоретичному пізнанню абстрагування веде до
створення таких пізнавальних образів, основний зміст яких визначається не
чуттєвим, а раціональним. Тож, зазначає Б.Лобовик, абстрагування відіграє
важливу роль й у формуванні теоретичної релігійної свідомості. Однак тут
абстрагування має свою специфіку – абстракції, властиві теоретичному
мисленню, можуть переходити ту допустиму для абстрагування межу, яка
визначається самою природою речі, можуть відриватися від дійсності, і саме в
цьому й знаходиться, за його переконанням, одне із найважливіших
гносеологічних джерел теоретичної релігійної свідомості (429).
Елементарне абстрагування на емпіричному рівні призводить до
роздвоєння, огрублення предмету пізнання і, звертаючи мислення всередину
предмету, водночас зумовлює можливість відірватися від дійсності,
абсолютизувати певні сегменти. Особливість роздвоєння пізнання на його
емпіричному рівні полягає в тому, що основний зміст пізнавальних образів
визначається тут не раціональним, а чуттєвим. Взагалі у пізнавальному процесі
елементарне абстрагування призводить до абсолютизації несутнісних ознак
(суб’єктивних характеристик) об’єкту. Внаслідок емпіричного роздвоєння
пізнання явище може бути прийняте як сама сутність, випадкове – як необхідне,
одиничне – як загальне. Така суб’єктивізація характеристик об’єкта веде до
наступного віддалення думки від дійсності; мисленнєві проекції цих
суб’єктивних характеристик на реальність сприяють формуванню уявлень про
абстраговані ознаки як самостійні сутності. З таких абстрагованих й
абсолютизованих ознак і формуються, на думку Б.Лобовика, релігійні образи430.
Дослідник вважає, що одним із прикладів елементарного абстрагування і
початкової абсолютизації ознак фантастично уявлюваного об’єкта може бути
поняття душі в буденній свідомості віруючих.
Саме в буденній релігійній свідомості маси віруючих абстрактне мислення
відіграє здебільшого роль форми вираження результатів безпосереднього
досвіду, тож і зміст поняття душі в буденній релігійній свідомості є чуттєвоконкретним. Тут загальне не диференційоване від одиничного, сутнісне – від
випадкового. Зв’язок між ними не обґрунтований у своїй необхідності і виступає
в якості безпосередньо даного. Тому, наголошує релігієзнавець, зміст поняття
душі в буденній релігійній свідомості має дифузний характер (змішуються
різнорідні елементи: духовне і органічне), об’єкт осягається фантастично в
сукупності своїх властивостей. Так, зокрема, віруючий, вважаючи, що душа
вічна і незмінна, водночас приписує їй характеристики мінливих явищ
(піддається впливові, відчуває, залежить від інтелектуальних та моральних
якостей людини тощо) (431). Це свідчить, що в свідомості пересічного віруючого
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поняття душі й уявлення про неї ніби зрослися. Віруючий не стільки оперує
поняттями надприродного взагалі, скільки мислить його в чуттєво-конкретних
образах, уявляє. Як бачимо, зміст буденної релігійної свідомості спирається на
емпіричну основу й отримується у процесі елементарного абстрагування.
Тому, на думку Б.Лобовика, релігія й дає спотворене, фантастичне
відображення (синтезоване за взірцем людських потреб, інтересів та настанов)
об’єкта. Вона не є аналогом дійсності, не веде до розкриття загального і
суттєвого в їх внутрішньо необхідних зв’язках з одиничним, випадковим,
уявлюваним. Проте саме це й не дає нам підстав, навіть стосовно буденного рівня
релігійної свідомості, «стверджувати, що суттєве не знаходить вираження в
релігії», адже в такому випадку «релігія була б лише сукупністю прикрих
помилок у поглядах на поверхневі явища світу, помилок, які людство на основі
багатовікового досвіду давно б подолало» (432). Тож факт живучості релігії
потребує поглибленого гносеологічного пояснення, адже це свідчить, що в
релігійній свідомості, зокрема й буденній, наявне об’єктивно суттєве.
Об’єктивно ж суттєвим з релігійної точки зору є не те саме, що з наукової, адже,
сприймаючи й науково здобуте знання про світ релігійна свідомість (а найперше
– буденна) підміняє їх об’єктивну значимість на суб’єктивну сутнісність (як
підтвердження наявності Творця). За твердженням Б.Лобовика, «якби релігія
займалась лише переосмисленням здобутків науки чи здорового глузду, вона не
мала б якоїсь серйозної ваги в очах віруючого. Релігія, в якості буденної
релігійної свідомості, сама здатна відображати сутнісні, необхідні зв’язки
дійсності, справа лише в тому, завдяки чому і як вона їх відображає» (433).
Таким чином, буденна релігійна свідомість оперує тим логічним апаратом,
який виробило людство, за допомогою і у формі якого відбувається раціональна
обробка чуттєвих даних. А «це дозволяє їй відображати суттєве і несуттєве,
необхідне і випадкове, загальне і одиничне, але лише в емпіричній формі;
оскільки ж логічний апарат релігійної свідомості функціонує не як механізм
«чистих» форм і операцій, а як певна змістовність, гносеологічний смисл
відображуваного в ній об’єктивно сутнісного необхідно випливає із самого
способу відображення» (434). Дослідник зрештою доходить до висновку: те, що
сама буденна релігійна свідомість вважає сутнісним, насправді є суб’єктивно
сутнісним, яке проявляється в трьох різновидах: 1) як фантастичне
переосмислення об’єктивно сутнісного, даного адекватним відображенням; 2) як
релігійне відображення об’єктивно сутнісного на його емпіричному рівні; 3) як
«чисто» суб’єктивне сутнісне, коли буденна релігійна свідомість приймає
уявлюване за сутність. Але «загальним для всіх цих різновидів об’єктивно
сутнісного в буденній релігійній свідомості є те, що тут це сутнісне виступає поза
внутрішньо необхідними зв’язками з іншими сторонами об’єкта, тобто воно є
результатом простого абстрагування» (435).
Із іншого боку, з активністю пізнання і властивою йому відносною
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самодостатністю пов’язана й можливість відриву думки від дійсності. В
історичній ретроспекції це виглядатиме так: в процесі формування абстрактного
мислення розвиваються уявлення людини, активність пізнання посилюється і
набирає за своїми наслідками різної спрямованості. З одного боку, людина
(маючи розвинені здібності до абстрагування й узагальнення) значно розширює
діапазон своїх знань, які тепер набувають форми духовного оволодіння світом
(адже людина починає проникати в сутнісні зв’язки природи). З іншого ж – не
виявляючи відразу цих зв’язків, зумовлена постійною потребою оволодіти
світом, людина активно шукає в уяві «з’єднувальну ланку» для скріплення
складного плетива явищ оточуючого середовища. Іноді такі пошуки
(неусвідомлювано) призводять до «вимислу, фантазійного встановлення таких
зв’язків між причиною і наслідком, які їм зовсім не властиві». Такому
невідомому приписуються риси, що підносять його понад реальними речами та
процессами (436). Тобто сама активність пізнання, зумовлена потребами людини,
за деяких загальногносеологічних умов може вести до відриву уявлення від
дійсності й утворення таких комбінацій думок, зміст яких у фантастичному
світлі відображає дійсність. Так трапляється, коли в людини відсутнє
«послідовно правильне орієнтування в дійсності» (437).
Щодо походження й еволюції уявлень про надприродне, то найперше
Б.Лобовик говорить про передумови й умови виникнення релігійної свідомості.
Чуттєво-конкретне мислення первісної людини орієнтувало її лише на
оточуючий світ і не було достатньою основою для самосвідомості, елементарне
абстрагування й узагальнення, властиве її наочно-образному мисленню, не
надавало свідомості відносно самостійного характеру. Таке мислення
«схоплювало суттєве для безпосередньої орієнтації, але не вело до розкриття
сутності в її відношенні до явища. В такому мисленні не було гносеологічної
можливості для з’яви віри в надприродне», тому й дані історії матеріальної
культури не виявляють слідів такої віри в період раннього неандертальця (438). Та
поступово на основі розвитку виробництва й під впливом інтенсивного
формування специфічно людських потреб (в житлі, домашньому начинні,
засобах виробництва і знаряддях праці) посилюється процес усвідомлення
людиною природи як середовища її виробничої діяльності. Вона прагне
зрозуміти причинні зв’язки речей, починає усвідомлювати об’єкт. Та лише в
родовому суспільстві формується самосвідомість людини і вона починає
усвідомлювати себе суб’єктом. Тут поступово відбувається перехід від
сумарного сприйняття цілісності стадною людиною, від узагальнених уявлень і
недиференційованих, багатозначних первісних понять до розчленованого і
абстрагованого понятійного образу, закріпленого у слові. Зрештою людина
родового ладу (пізній неандерталець і кроманьйонець) переходить до утворення
загальних, родових понять, завдяки чому її пізнання переростає межі
зовнішнього споглядання, а об’єктом думки стають не лише безпосередньо
сприймані предмети, але і їх відображення. На цьому щаблі розвитку свідомості
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ознака предмета може мислитися майже повністю окремою від носія, що
свідчить про перехід людини від первісного абстрагування і узагальнення, яке
носило лише чуттєвий характер, до логічного мислення у власному смислі слова
(до вміння оперувати поняттями). Отже, створюються достатні гносеологічні
умови як для більш глибокого проникнення в об’єктивні зв’язки світу, так і (за
певних умов) для формування релігійно-фантастичного погляду на цей світ (439).
Та гносеологічна можливість появи релігійних вірувань також обумовлена
соціально, адже абстрактне мислення постає в процесі розвитку виробництва і
суспільних відносин у вже сформованої людини. Як бачимо, саме абстрактне
мислення розширило і поглибило знання людини про світ, відкрило їй шлях до
наукового оволодіння ним, та, водночас, й містило можливість відволікти думку
від дійсності та абсолютизувати її. І така можливість реалізується за наявності
певних об’єктивних соціальних причин. Отже, найбільшою соціальною умовою
виникнення релігії в первісному ладі був такий рівень розвитку суспільноісторичної практики, за якого стало можливим відображення дійсності у формі
абстрактного мислення, але який був ще недостатній для послідовно
правильного орієнтування людини в оточуючому світі. Тож саме стан протиріччя
відносно високо розвинених пізнавальних можливостей людини родового
суспільства і обмеженість духовного освоєння нею оточуючого характеризує
гносеологічні умови (корені, можливості) появи віри в надприродне, релігійної
форми практично-духовного оволодіння світом (440).
Гносеологічна можливість уявлень про надприродне реалізується в
дотеїстичних чи ранніх релігійних віруваннях, що історично належать епосі
первіснообщинного ладу. На думку Б.О. Лобовика, у віруваннях цієї епохи
можна виділити два типи уявлень про надприродне: «чуттєво-надчуттєве» і
демонічне, що вказували на дві основні стадії розвитку релігійно-фантастичного
відображення світу, на два типи ілюзорного практично-духовного його освоєння
до появи віри в богів. Перший характерний для періоду ранньородового
суспільства, коли формуються фетишизм, тотемізм, анімізм; другий (давні
вірування) формується в епоху розвинутого первіснообщинного ладу і
характеризується виникненням віри в духів (демонів). Усім різновидам вірувань,
пов’язаних з «чуттєво-надчуттєвими» уявленнями про надприродне, властивий
синкретизм, що розуміється не просто як майже повна їхня нерозчленованість, а
і як їх включеність в єдиний план розумової і практичної діяльності (441). Щодо
постання демонічного типу уявлень про надприродне, то якщо в ранніх
фетишиських, тотемістичних і анімістичних віруваннях надприродне уявлялось
«чуттєво-надчуттєвим», то з часом (в епоху мезоліта та неоліта) воно набуває
ідеальних рис. Його зв’язок з реальними об’єктами руйнується, предмет віри
починає виступати у вигляді надчуттєвої сутності – духа чи демона. Так
поступово дійсність роздвоюється в уявленні людини на два світи: видимий,
осяжний та невидимий, надчуттєвий.
Якщо необхідною ознакою світогляду є узагальнений погляд на світ і місце
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людини в ньому (незалежно від широти цього узагальнення), то зрозуміло, що
погляди й уявлення людини ранньородового суспільства ще не містять цієї
ознаки. Їх конкретність, націленість на певний предмет, явище чи ситуацію, що
проявляється не лише в реалістичних, але і в релігійних уявленнях і логічних
діях, не містили того, що мислиться в понятті узагальненого погляду. У цей
період лише з’являються передумови для виникнення світогляду (442). І тільки в
умовах розвинутого первіснообщинного ладу сфера дії надприродного
розширюється, суспільна свідомість в цілому набуває світоглядних якостей, вже
виникають міфологічні уявлення про світ і людину (443). Та, як вважає Б.Лобовик,
історично першим типом світогляду був не міфологічний і не наївнореалістичний,
а
синкретичний
світогляд
людини
розвинутого
первіснообщинного ладу. Він випливав з досвітоглядного синкретизму більш
раннього періоду розвитку суспільної свідомості. Складники цього
синкретичного світогляду (кожний – специфічно) були включені в єдиний план
практично-духовного освоєння світу (444). Натомість пізніша свідомість
включається в таке освоєння окремо художніми, моральними і релігійними
поглядами.
Релігійна свідомість, як наголошує Б.Лобовик, виникнувши, більшу
частину свого еволюційного шляху пройшла без віри в бога, а розвинуті
«чуттєво-надчуттєві«, а потім і демонічні уявлення про надприродне
гносеологічно готували з’яву теїстичного типу уявлень про нього (445).
Безумовно, з’ява теїстичного типу уявлень про надприродне певним чином
пов’язана з наступним розвитком пізнавальної діяльності людини, її світогляду.
Останній поступово втрачав поліфункціональну цілісність, можливості якої в
ілюзійному та реалістичному освоєнні світу все більш вичерпувалися й
перетворювалися на свою протилежність. Але ці гносеологічні й
загальнопсихологічні передумови з’яви віри в богів, своєю чергою, вимагають
об’єктивної детермінації (446). Важливою особливістю образів богів є
приписувана їм релігійною фантазією творча функція. Головна ж лінія еволюції
уявлення теїстичного надприродного – антропоморфізм (447).
Б.Лобовик доводить, перехід від демонічних до теїстичних уявлень та
еволюція останніх не лише детерміновані соціально, а й зумовлені й
гносеологічно. Розвиток (під впливом виробничих потреб та соціальних змін)
інтелекту (зокрема мислення й фантазії) поступово забезпечує можливістю
«охопити єдиним поглядом не порівняно вузький світ родоплемінних відносин,
а весь світ соціальної і природної дійсності», що протистояла виокремленій з неї
особистості, «стало можливим також перейти від питання про те, звідки
прийшли люди, до питання, як вони виникли, і не лише вони, але й оточуючий
їх світ, до питання про сутність цього світу як соціуму, природного поля їх
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діяльності і «космосу» (448). Цього завдання не могло виконати міфологічне
бачення світу. Натомість розвиток абстрагування й уявлення за умов
недосконалостей і вад конкретизованого історичним періодом буття людини,
впливало на форму релігійного відображення, на сам спосіб уявлення
надприродного, без чого релігія взагалі не може існувати як ілюзійне практичнодуховне освоєння світу. «Гносеологічно загальна спрямованість еволюції
надприродного як особливого роду перетвореної форми полягає в поступовому
«випаровуванні» її змістовних визначень і набутті нею самостійних «сутнісних»
значень. У теїстичній, особливо монотеїстичній, свідомості перетворена форма
стає власним змістом ідеї надприродного, що ідеально творить реальний зміст із
самої себе. Тому в надприродному-ідеальному, яким і є монотеїстичне божество,
можливості еволюції форми релігійного відображення виявляються
вичерпаними» (449). Вчений-релігієзнавець наголошує, що ідея абсолютного
абстрактного надприродного спочатку сформувалась в межах античної філософії
та теології, а лише значно пізніше змогла у трансформованому вигляді ввійти в
буденну свідомість маси віруючих. Спосіб, яким уявляється надприроднеідеальне в релігійній свідомості є уособлення. Б.О. Лобовик зазначає, що в
способі уявлення надприродного-ідеального відображаються тенденції
самоусвідомлення людини. Він пише, що в сучасних (відповідних часу його
праці) уявленнях, на відміну від попередніх, превалюють внутрішні, сутнісні
риси над зовнішніми ознаками. Тож ідея надприродного продовжує розвиватися
у свідомості сучасних віруючих, а фаховий аналіз цього процесу може бути
пов’язаний із прогнозуванням тенденцій, які характеризують нинішні вірування
й індивідуальну релігійність (450).
Здійснена нами тут реконструкція наукових поглядів, тлумачень і
аргументації низки принципово важливих положень щодо релігійного феномена
філософа релігії Б.О. Лобовика зайвий раз доводить, що незважаючи на жорстко
задані ідеологічні парадигми наукових досліджень того часу, у наукових працях
українських релігієзнавців цінним залишається головним чином той об’єктивний
приріст адекватних знань про предмет, який сприяє подальшому поглибленому
осмисленню об’єктів досліджень, обґрунтовує застосування нових методів
аналізу. У цьому сенсі науковий внесок у розбудову вітчизняної гносеології
релігії Б.Лобовика є безперечно вагомим й істотним для розвитку вітчизняного
релігієзнавства. Можна критично підходити до певних положень його концепції,
але слід визнати, що запропоновані Б.Лобовиком критерії розрізнення буденного
та теоретичного рівнів релігійної свідомості, гносеологічні механізми
походження й еволюції уявлень про надприродне, ціла низка інших положень
мають і до сьогодні неабияку пізнавальну цінність і наукову вагу.
5.6 ЄВГРАФ ДУЛУМАН - ЗНАНИЙ АТЕЇСТИЧНИЙ
РЕЛІГІЄЗНАВЕЦЬ
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На 85-му році 23 червня 2015 року пішов з життя відомий в наукових і
богословських колах вітчизняний філософ, релігієзнавець-атеїст Євграф
Каленикович Дулуман. Народився він 6 січня 1928 року в селі Велика Бокова
Любашівського району Одеської області. Зазнав злиднів голодомору 1932-1933
рр., негод років окупації, напівсирітства (батько загинув на полях війни).
Квартирування священника вплинуло на долю юнака: закінчивши школу, він
пішов до Одеської духовної семінарії. Опісля здобув вищу богословську та вищу
світську освіту - Московська духовна академія, Одеський кредитно-економічний
інститут та філософський факультет Київського університету ім. Тараса
Шевченка.
Є.К. Дулуман – доктор філософських наук, професор, відлучений від
церкви кандидат богослів’я. Заслужений діяч культури України. Протягом
шестидесяти років свого життя він – прихильник і борець за науковий атеїзм,
полум’яний пропагандист цього типу світобачення з радянських часів і до
останніх днів. Його атеїстичні переконання були не наслідком комуністичного
виховання, а поступово сформувались в результаті складного особистого
життєвого шляху, свідомих пошуків дієвих орієнтирів для повноцінного
розкриття творчих прагнень особистісної та суспільної свідомості.
Характерно, що на початку своїх духовних пошуків Є.К.Дулуман був
людиною глибоко релігійною. Закінчивши Одеську духовну семінарію (1947 р.)
та Московську духовну академію (1951 р.), він написав і захистив дисертацію
кандидата богословських наук на тему “Головні партії англіканської церкви, їх
еклесіологія і критика останньої з православної точки зору”. Потім працював у
Саратовській духовній семінарії, яку залишив, оприлюднивши це офіційно через
ЗМІ, а водночас інформування церковної ієрархії про свою зневіру в релігії.
Пошуки адекватних світоглядних засад та жага філософії сприяли подоланню
ряду прикрих життєвих обставин минулих років. Як вже зазначалося вище, у
1959 р. Є.К. Дулуман закінчив філософський факультет Київського університету
ім. Т.Г. Шевченка. Цього ж року він був анафемований Священним Синодом
Російської Православної церкви. В 1964 р. Євграф Каленикович захистив
дисертацію на здобуття ступеня кандидата філософських наук під назвою “Ідея
Бога в релігії: історико-філософське дослідження”. У 1964-1969 рр. працював
доцентом та в.о. зав кафедри в Київському педагогічному інституті. З 1969 р.
працював в Інституті філософії АН УРСР старшим науковим співробітником,
пізніше – завідувачем відділу теоретичних проблем релігії та атеїзму. У 1974 році
захищає дисертацію на ступінь доктора філософських наук на тему “Релігія як
соціально-історичний феномен”, отримує вчене звання професора. З 1982 р.
працював
на
посаді
професора
кафедри
філософії
Української
сільськогосподарської академії, потім викладав історію філософії та
релігієзнавство на факультеті соціології Київського політехнічного інституту, з
2008 р. – професор кафедри філософії і релігієзнавства Донецького державного
університету інформатики і штучного інтелекту.
До останніх днів був активним пропагандистом наукового атеїзму, вів
наукові диспути із теологами в КПІ, читав публічні лекції на атеїстичні теми,
виступав з доповідями про дійсну сутність релігійних переконань на різних
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наукових заходах (круглих столах, конференціях), співпрацював із атеїстичним
товариством “Знання”, вів активну інформаційну діяльність в Інтернеті.
Зважаючи на складний життєвий шлях та тривалий і широкий науковий
доробок, бачимо, що як особисті переконання, так і філософсько-релігієзнавчі
погляди Є.К. Дулумана з роками помітно трансформувалися. Спочатку був
людиною глибоко віруючою і релігійною, але поступово він дійшов до
усвідомлення хибності релігійних переконань, шкідливості релігії на шляху
науково-технічного прогресу і суспільно-історичного розквіту людства. Його
релігієзнавчі погляди синтезувалися у цілісну концепцію, згідно якої ідея Бога
виконує регресивну функцію в духовному і культурному поступі людства,
притуплює творчий потенціал суспільної свідомості. Надприродне, зазначає
Є.Дулуман, усе більше зазнає утисків від розуму. Розширення сфери пізнаного
розумом автоматично звужує сферу дії надприродного.
Розглядаючи питання структури релігійного феномену, науковець пише,
що в релігійні концепти, культ та почуття вкладається найбільш істотне кожної
релігії. Відтак різниця між окремими релігіями, пише Є.К.Дулуман, зводиться до
різниці між їх концептами, культом та почуттями. Ці елементи релігії не існують
в ізольованому вигляді. Вони тісно взаємодіють і переплетені один з одним.
Релігія не богом дарований феномен і не є наслідком спритного
ошуканства, наголощує Є.Дулуман, вона не є природженою рисою людини,
проте і не є чимось випадковим в суспільстві. Релігія завжди є наслідком
процесів, що відбуваються в даному суспільстві чи мікросередовищі.
Будучи необхідною передумовою виникнення та існування релігії,
свідомість віруючої людини із всіма її специфічними властивостями не є
причиною самої релігії. Сама свідомість байдужа до релігії, вона рівною мірою
здатна породжувати як релігійні, так і нерелігійні фантоми. Причина ж того, що
вона в одних випадках дає релігійні фантоми, а в інших – нерелігійні,
знаходиться поза нею. Орієнтування свідомості на творення релігійних фантомів
зумовлюється соціальними факторами, які й постають в ролі справжніх причин
релігійності (Див.: Дулуман Є.К. Релігія як соціально-історичний феномен. – К.,
1972. – С. 126-132). Суспільство також є не причиною, а передумовою
виникнення релігії, бо ж воно може існувати і без релігії.
Духовна діяльність стала можливою, зауважує Є.К. Дулуман, завдяки
розвитку свідомості людини. Своєю чергою ця діяльність сприяла тому, що
людина почала усвідомлювати силу свідомості: виявляється, вона здатна не лише
пізнавати, а й відтворювати дійсність, навіть творити суто своє. Сприятливі для
духовної діяльності людини умови поряд з цим допомагали їй краще усвідомити
процес виробничої діяльності, глибше зрозуміти саму себе. І тут значну роль для
виникнення релігії відіграло усвідомлення людиною того факту, що вона діє на
навколишню дійсність не безпосередньо, а з допомогою певного знаряддя. У
створенні та використанні цих знарядь велику роль відігравала свідомість (Там
само.- С. 135). Страх перед незрозумілими і пригнічуючими явищами
навколишньої дійсності, пише Є.К. Дулуман, був причиною виконання старих
обрядів-дій, які, хоч і були вже незрозумілими, проте звичними. Незрозумілість,
відсутність цілеспрямованості сприяли тому, що людина ставилась до цих
690

обрядів-дій як до чогось утаємниченого, жахливого. Виконуючи їх, людина
уявляла собі, що вона діє на потаємні і незрозумілі сили, примушуючи останні
сприяти досягненню бажаної мети. Тож навіть втративши свій раціональний
зміст, обряди-дії залишались своєрідними “слугами” виробничого процесу. А в
зародженні і формуванні перших релігійних уявлень велику роль, крім почуття
страху, відіграло і природне прагнення людини первісного суспільства оволодіти
життєво необхідними для неї предметами та явищами. При несприятливому збігу
обставин вона могла вдатися до химерних форм задоволення своїх потреб (Там
само. – С.138).
Отже, для існування релігії потрібні певні умови. Під такими умовами, за
Є.Дулуманом, слід розуміти сукупність усіх конкретних явищ, завдяки яким
функціонує релігія. Одні з цих явищ із необхідністю породжують релігію, інші –
лише живлять, треті – сприяють, четверті – тільки супроводять її. Ці умови за
кожний відтинок часу та в кожному окремому місці бувають різними. В цілому
ж без наявності певних умов релігія існувати не може. Причиною виникнення
первісної релігії був низький економічний розвиток первісного суспільства,
безсилля людини у боротьбі з природою. Безсилля (чи то справжнє, а чи ж
позірне) людини зумовлює навіть і в сучасних умовах існування для неї предмету
релігійного відображення, який за інших умов з необхідністю “випаровує” з себе
релігію. Якби, скажімо, релігії не було в якомусь сучасному експлуататорському
суспільстві, то вона з необхідністю зародилася б у ньому так, як те сталося у
первісно-общинному суспільстві.
В усі наступні періоди, пише Є.К. Дулуман, релігія постійно
відтворювалась в людському суспільстві. Сам процес відтворення докорінно
відрізняється від зародження і первісного утворення релігії. Тут вона зростає вже
не на “пустому” місці, а, так би мовити, на “плечах і кістках” своїх попередників.
А це вирішальним чином впливає на форму і зміст релігії. Поступово релігія
набуває сили історичної інерції, що є важливою умовою постійного її генезису в
суспільстві. Умовою постійного відновлення релігії є ступінь її зв’язку з життєво
важливими для людини і суспільства процесами (наприклад, землеробством,
мисливством, рибальством у відсталих народів; шлюбом, похороном – у етнічно
замкнутих груп). Важливе значення для існування релігії мають механізми,
канали її відтворення в суспільстві. На початку свого існування релігія
відтворювалась самим ладом первіснообщинного суспільства (Там само. – С.
142-143).
З розшаруванням суспільства контроль над відтворенням релігії захоплює
панівна верхівка: старійшини, вожді, а потім – рабовласники, феодали,
капіталісти. Їх вірними помічниками завжди були шамани, жерці, священики.
Панівні класи особливо були зацікавлені в релігії, яка б іменем Бога освячувала
їх владу, волю, вигідні їм ідеї. За цих умов релігія перетворюється у надбудову
експлуататорського суспільства; її призначенням стає обслуговувати базис,
сприяти його зміцненню. Весь державний апарат, політика, право, армія, школа,
мораль, побут – усе це поставлено на службу релігії, мало на меті її збереження,
захист і відтворення. А якщо врахувати, що в класово-антагоністичному
суспільстві є фактори, які неминуче потребують релігійного відображення, і
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корені, що живлять релігію, то стане зрозумілим, що за таких умов її відтворення
відбувається щогодинно, повсюдно і в масовому масштабі. Перефразовуючи
вислів Генрі Бергсона, що Всесвіт – це машина для створення богів, можна
сказати, що класове суспільство постає своєрідною машиною для створення
релігії. Без механізму, каналів свого відтворення релігія існувати не може.
У зовсім нові умови потрапила релігія в СРСР. Вона тут була позбавлена
своєї соціально-політичної бази та економічної сили і через це з надбудови, якою
була в усіх попередніх формаціях, перетворилась на специфічний пережиток
минулого, з суспільно значимого явища – у приватну справу громадян. Однак на
перших етапах розвитку соціалістичної країни ще існували соціальні причини,
які породжували релігійність мас. Це насамперед бідування внаслідок першої
світової та громадянської воєн, а, крім того, наявна ще неосвіченість мас. Та
незважаючи на ліквідацію всіх головних соціальних причин, які породжують і
живлять релігію, в нашій країні до цього часу діють деякі канали відтворення
релігії. Оскільки релігія стала в СРСР приватною справою громадян, то причини
релігійності лежать не в суспільному , а в індивідуальному. То ж ці причини слід
шукати насамперед в індивідуальних умовах життя віруючого (Там само. – С.
143-144).
З часом розуміння релігії Є.К. Дулуманом дещо змінюється, на що
безперечно
вплинули
суспільно-історичні
обставини,
які
яскраво
продемонстрували і “живучість” релігії в умовах розвитку науково-технічного
прогресу та поглиблення наукового знання, і неоднозначність цих процесів та
їхніх наслідків. Категоричне оцінювання релігії як перешкоди на шляху розвитку
людства у нього дещо пом’якшилось. Перспектива “відмирання” релігії
виявилась примарною, натомість Є.К.Дулуман наполягав, що релігія,
продовжуючи супроводжувати людство в майбутньому (щонайбільше через
індивідуальні чинники та невичерпність наукового знання про світ), змушена
буде трансформуватися на рівні концептуальному, інституційному, культовому.
Однак сам він залишався щирим атеїстом, будучи переконаним, що
сильним духом особистостям релігія не потрібна, адже вона є прихистком для
слабких, слабодухих, невпевнених у своїх силах, обмежених у знаннях,
знедолених й тих, хто потребує віри у Вищу істоту, її захисту від непереборних
життєвих обставин, перенесення на неї відповідальності. Зрештою погляди цього
видатного атеїстичного релігієзнавця набули наступного вигляду:
Вплив ідеї Бога на духовну (та й матеріальну) культуру людства, народу,
країни чи й окремої особистості був безумовно значним і в багатьох аспектах
досить плідним, хоча ідея Бога і те, що з нею пов’язане, й несло із собою багато
шкідливого для людської культури та людського прогресу чи окремої
особистості людини. Людство існувало і розвивалось при наявності в нього віри
в Бога, з ідеєю Бога. І ця віра та ця ідея завжди були і до цього часу є важливим
стимулюючим і складовим моментом історії людства, яка, в цілому, йде по
висхідній (Дулуман Евграф. Бог. Религия. Священники. Верующие. Атеисты. –
К,. 2012. – С. 148).
Поняття Бог, наголошує Є.Дулуман, має релігійне походження, але в
процесі історичного розвитку людського духу це поняття розрослось за об’ємом
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і виснажилось в конкретному змісті до такої міри, що вийшло за рамки релігії.
Та його корінь і велика частина змісту й зараз знаходяться в релігії. Отже, якби
не було релігії, ніякого Бога духовна культура чи її елементи не потребували б.
Людина як розумна, суспільна, створююча знаряддя праці істота з’явилась десь
40 тисяч років тому. Та перші ознаки Бога в її свідомості виникли
(сформувалися) 20-15 тисяч років тому.
Як в сучасної людини, так і в людини первісної уявлення і поняття, зокрема
уявлення і поняття про Бога, були і є безпосереднім продуктом її духовної,
розумної, інтелектуальної діяльності. Уявлення і поняття про Бога зароджуються
і живуть у свідомості Людини. Поза свідомістю людини немає поняття про Бога,
поза свідомістю людини немає віри в його існування. Та якщо атеїсти
припускають існування Бога винятково в суб’єктивному дусі свідомості, то
релігійні люди вірять, що поза їх свідомістю, в реальній дійсності існує дещо, що
відповідає їх уявленням про Бога. Крім зовнішніх факторів і причин, які
штовхали людину до створення віри в Бога, існують і власне духовні, що
відбуваються винятково у свідомості. Віра в Бога і релігія біологічно
(антропологічно) не вроджені людині, або ж - Бог не створив людину якоюсь
“релігійною істотою”. Віруючою людина стає після досить тривалого часу свого
існування в людському суспільстві, тобто релігія і віра, як і ідея Бога, має
необхідно суспільно-історичне походження. Відтак, за Є.Дулуманом, у
свідомості людини Бог від початку і до кінця уособлює невідоме.
Релігієзнавець-атеїст дотримується еволюційної концепції походження
релігійних уявлень. За його міркуваннями, свідомість первісної людини була
зовсім “чистою”, історично нерозвиненою. Як і свідомість дитини, вона
сповнювалась конкретно-чуттєвими уявленнями, в образах яких первісна
людина й сприймала світ. Спочатку вона лише усвідомлювала оточуючий її світ
і себе в цьому світі, відчуваючи себе його складовою річчю, істотою. Коли ж
дозріли об’єктивні й суб’єктивні, індивідуальні й суспільні умови для пізнання
світу, то цей світ вона почала пізнавати за аналогією із собою – через уособлення
і самоотожнення, уособиствлення – наділяючи предмети і явища особистісними
властивостями істот. З цими, посталими в її свідомості “особистостями” вона й
намагається по-людськи взаємодіяти. Це уособлення явищ і предметів
зовнішнього середовища й зародило у свідомості людини перші уявлення про
Бога. Тож у свідомості людини Бог (боги) від початку були нічим іншим, як
уособленням невідомого.
Уявлення (поняття) про Бога розвивається в процесі еволюції релігії. І
разом з еволюційним розвитком релігії, обґрунтовує свою думку Є.Дулуман,
уявлення (поняття) про Бога рухалось кроками: духи – боги – Бог, що відповідало
релігії пантеїзму – політеїзму – монотеїзму. Водночас мисленний процес
рухається від уявлень (понять) Бога конкретно-чуттєвого до Бога абстрактного.
Тож Бог поступово став Одним і абстрактно описуваним: Всемогутнім,
Всюдисутнім, Всеблаженним, Вічним, Незмінним і т.д. В християнському
богослів’ї за православним віровченням Господу Богу приписується 10
абстрактних якостей, а в магометанському богослів’ї Аллаху – 100. Релігії з
уявленням (поняттям) про Єдиного Бога, що описується абстрактно,
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називаються релігіями Абстрактного Монотеїзму (християнство, іслам, іудаїзм,
сикхізм). Проте послідовними в абстрактному монотеїзмі є лише богослови. У
свідомості маси віруючих Бог не залишається самотнім, а оточений ангелами,
джинами, святими та іншими богоподібними істотами.
Абстрактний монотеїзм – це вищий і останній ступінь еволюційного
розвитку релігійної ідеї Бога, вища і остання ступінь розвитку самої релігії.
Закінчивши свій внутрішній розвиток уявлення (поняття) Бога в абстрактному
монотеїзмі кількісно зменшилось до межової кількості – одного. Подальше
скорочення Бога вилучить Бога взагалі. Не буде жодного Бога. Не буде у
свідомості віруючого хоча б одного Бога – не буде і релігії. Та з іншого боку,
еволюційний розвиток уявлень про Бога позбавив Бога властивих йому раніше
конкретно-чуттєвих форм, зробив його повністю “невидимим”. Для опису
залишків такого стоншеного Бога йому залишили якість “Дух” і протиставили
цю якість матерії. Але як би не намагалися позбавити Бога якостей і властивостей
матеріальних, людиноподібних, він в релігійній свідомості віруючого повинен
залишатися істотою особистісною (Особистістю), що необхідно призводить до
володіння такими складовими людської психіки як розум, почуття і воля. Бог
усіх релігій, як і будь-яка людська особистість, має розум, почуття, волю. Він
знає, відчуває, приймає рішення і діє згідно зі своїми рішеннями.
Позбавлений розуму, почуттів і волі Бог перестане бути Богом для
віруючого, бо для останнього важливо, що до Нього (Всевідаючого,
Всемогутнього, і Люблячого) можна звернутися, впросити, з ним можна
поспілкуватися. Весь релігійний комплекс, за Є. Дулуманом, тримається на тому,
що віруючих, які звертаються до Нього, Бог чує, знає про їхні біди і радощі, не
залишає їх. Поруч із зооморфізмом антропоморфізмом, слід виділяти
антропопатизм як спосіб уявлення про Бога, за якого Богу приписуються
властивості людської психіки. На особистісному рівні у свідомості віруючого
Бог твориться чи за законами аналогії (у злого, мстивого – і Бог такий, в доброго
– добрий, в інтелігентного - інтелігентний), чи ж за законами контрастної
компенсації (в дурного – Бог надзвичайно розумний; в безпомічного –
всемогутній; в бідного – багатий).
Хоча уявлення (поняття) про Бога неможливо позбавити якості чи
властивості істоти і особистісних характеристик, та для свідомості, як і для
самого Бога, немає нічого неможливого. Оскільки ж свідомість реалізує себе в
словах, то в словах можна виразити навіть невиразне, те, чого немає і чого бути
не може. Бо ж якщо у світі матеріальному є багато чого неможливого, то у світі
свідомості – усе можливе (Там само. – С. 156-157). “Бог, як іменник й істота, не
може втратити свою числівність. Він може бути лише Один, чи Декілька, чи
Багато. На межі Одного Бог чи є чи його немає. Третього в цьому плані між Є чи
Немає не існує. І ця межа існування в одиниці – чи не єдине, що властиве і світу
матеріальному, і світу духовному. Гегель якось помітив, що Бог – це ідеальний
пункт, до якого свідомість людини лише прив’язує певні якості. Пункт може
бути чи його може не бути. Але і якості до нього можуть прив’язуватися за
волінням свідомості чи не прив’язуватися взагалі. Тоді (без будь-яких якостей,
визначень) такий Бог відразу ж випаде зі сфери релігії у сферу філософського
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абстрактного мислення. Та Бог без особистих якостей – це лише на словах Бог.
Тому Бог реальних релігій завжди Бог особистісний, придатний для
особистісного спілкування зі своїми віруючими (Там само. – С. 157).
Філософську концепцію Єдиного Бога спочатку використали творці
християнської релігії, а потім через християнство – ісламу і, зрештою, вже в Х
ст. через християнство й іслам – творці сучасного іудаїзму. Сикхський монотеїзм
сформувався під впливом ісламу.
Та якщо в релігії Бог – істота вищого порядку, зазначає Є.Дулуман, то в
філософії Бог – концепція вищого (за своїм логічним об’ємом чи властивостями,
за параметрами моралі, краси, справедливості і т.д.) порядку. Якщо в релігії Бог
уособлює невідоме, то у філософії Бог – концепція про невідоме. Тож і в релігії,
і у філософії Бог переховується у сфері (місці) невідомого, але в релігії це
невідоме уособлюється, а у філософії про це невідоме створюється теоретична
концепція, теоретичне припущення. В релігії Бог призначений для вдоволення
практичних потреб людини, а у філософії концепція Бога призначена для
теоретизування про невідоме, як про відоме (Там само. – С. 158-159).
Вище ми прореферували лише один фрагмент думань Є.Дулумана, зокрема
бачення ним природи релігії, причин появи релігійного світобачення в ситсемі
його складових. В такий же спосіб можна розглянути й бачення ним феномену
атеїзму у його співвідношенні з іншими духовними феноменами, проблему
розвитку релігії за умов науково-технічного прогресу, особливості релігійності
людини соціалістичного суспільства і її шлях до особистої свободи та ін. Є.К.
Дулуман - атеїст, а відтак всі означені проблеми він розглядає з позицій цього
світогляду. Не кожний може погодитися з його розмірковуваннями і висновками.
Щоб ширше зрозуміти вченого, треба прочитати все ним написане. То ж перш
ніж зробити загальний висновок щодо постаті науковця Є.К. Дулумана, назвемо
тут його репрезентативні праці. Серед них російською мовою: Антиохийская
и Александрийская богословские школы и их влияние на христологические
споры IV–VI веков.– Московская духовная академия, 1950; Главные партии
англиканской церкви, их экклесиология и критика последней с православной
точки зрения. Кандидатская диссертация.– МДА, 1951; Почему я перестал верить
в бога.– М., 1957; Идея бога. – М., 1970; Научный атеизм и борьба за
мировоззрение масс. – К., 1974; Научно-техническая революция и формирование
атеистического мировоззрения. – К., 1980 (соавторы Н.Кирюшко и П.Яроцкий);
Кризис религии в современных условиях. – К., 1982; Духовная культура и
религия. – К., 1986 (автор окремих разділів); Введение христианства на Руси. –
Симферополь, 1988 (соавтор - А.Глушак); Мировоззрение Т.Г.Шевченко:
религия и атеизм, 2003; Бог, Религия, Священники, Верующие и Атеисты. – К.,
2012 . Українською мовою видрукувано такі праці: Чому я перестав вірити в
бога. – К., 1957; Проти релігійного догмату. – К., 1963; Духовна культура і
релігія. Монографія. – К., 1972 (у співавторстві); Релігія як соціально-історичний
феномен. – К., 1974; Атеїзм і культурний прогрес. Монографія. – К., 1977 (у
співавторстві); Релігієзнавство. Підручник. – К., 2000 (у співавторстві) та ін.
Як атеїстично мислячий, Євграф Каленикович Дулуман був особистістю
епохальною в цій різновиді релігієзнавства Міркування його є співмірними
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епохальним світоглядним рушіям. Буремне ХХ сторіччя ламало стереотипи
попередніх історичних епох, шукало шляхи зростання людства без опертя на
традиційні й застарілі фантоми дитячого прихистку, планувало самостійний і
потужний злет людського суспільства до вершини свого розвитку без облуди
фантазій та кайданів незнання і страху. Вершина здавалась досяжною й
близькою, мислилась реальною і пізнаваною. Здавалось, що людство готове
взяти на себе відповідальність за свою історичну долю й майбутнє світу. За цих
обставин особистості, що взяли на себе відповідальність бути провідниками в
духовних і світоглядних пошуках, заслуговують особливої поваги. А надто тому,
що вони прагнули просвітити шлях, навіть якщо світло їхнього смолоскипу
відганяло темряву від небагатьох. Бо людське суспільство ніколи не буває готове
до повноцінного сприйняття ідей видатних особистостей, бо немає якогось
цілісного суспільства, а є окремі люди, більшість з яких прагнуть сховатись у
комірчини своїх маленьких приватних інтересів і не відповідати на гучні заклики
епохи, які, тим більше, можуть прочитуватися неоднозначно. Надзвичайна
заслуга Є.Дулумана як релігієзнавця в тому, що він підніс гідність людської
свідомості до креатуючого чинника: свідомість людини породила ідею Бога,
вона в праві оживити чи концептуалізувати таку, вона у змозі повірити в Бога чи
у власні сили, вона здатна змінювати світ і керувати його перетворенням. До
останнього подиху Євграф Каленикович був окрилений тим, що його свідомість
не потребувала Бога для того, щоб утвердитись у своїй гідності. Він цеглинка за
цеглинкою збудував свій особистий життєвий шлях, продемонструвавши силу
кроків вільної людини. Висновуючи думку за думкою, сплітаючи міркування із
міркуванням, він, щомиті випробовуючи силу своєї віри (спершу в Бога, а потім
– в Людину розумну й освічену) та обґрунтовуючи кожен елемент переконання,
сформував свій світогляд і поставив його на сторожі людського права на
самостійність. Саме за це ми і шануємо, і читаємо, і пам’ятаємо Євграфа
Калениковича.
* * * * * * * * * *
Я, Анатолій Колодний, є одним із тих, хто знає і пам’ятає Є.К. Дулумана
ще з років навчання його на філософському факультеті Київського університету
ім. Т.Г.Шевченка. Це десь 1957-1959 роки. Коли тоді сказали, що серед нас
появиться студент, який має вищу богословську освіту, порвав із християнством,
анефемований Церквою, то нам попервах хотілося просто побачити цей
«унікальний експонат». З’ясвувалося, що він має вчитися на курс раніше мене,
бо ж вже мав два роки вузівської освіти.
В цей час я чомусь зацікавився тим, що то за книга «Біблія». Зрозуміло, що
вона знаходилася у «спецхране» наукової бібліотеки і її нам не видавали.
Прийшлося по-своєму її читати. У придбаній «Біблії для віруючих і невіруючих»
Омеляна Ярославського ми заклеювали критичні абзаци і в такий спосіб творили
Біблію для своїх особистих бібліотек.
Одного разу побачив цю «саморобну Біблію» в мене Євграф запропонував
дати мені для читання наявний у нього примірник Священної книги. Оскільки
його часто запрошувати нас різні «атеїстичні заходи», то він зміг дати мені
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Біблію лише на декілька днів. Зрозуміло, що прочитати швиденько її я не зміг.
Та й без відповідного коментаря мені й прочитане збагнути не вдалося. Тоді
Євграф запропонував створити гурток із вивчення Біблії, яким він взявся
керувати. Так у нас відбувалося формування на факультеті гуртка наукового
біблієзнавства. Дехто сприймав це як насадження колишнім богословом серед
студентів релігійності. Питання постало навіть на порядку денному засідання
партбюро історико-філософського факультету. Проте бюром було визнано
можливою таку діяльність Є.Дулумана. В такий спосіб нас, членів гуртка з
біблієзнавства, стали готували до лекційної роботи по лінії ЦК комсомолу
України.
Після закінчення університету наші дороги із Євграфом розійшлися. Але в
1964 році я за його порадою і підтримкою переїхав із Одеси до Чернівців, де на
кафедрі філософії університету була потреба у викладачах із філософською
освітою. При цьому забезпечували житлом, яке в Одесі не мав. Дулуман часто
приїздив до Чернівців для читання лекцій, до чого подеколи залучав і мене.
Оскільки в КДУ я писав дипломну роботу з питань християнського календаря,
то ця тема цікавила масову аудиторію. При цьому, як це я тепер усвідомлюю, я
тоді виступав для християнськи неосвіченої аудиторії у ролі інформатора про те,
на честь кого і як поставали свята християнського календаря, який підтекст має
їхня обрядовість, коли і яке свято відзначається. Зрозуміло, що в ті роки
прочитати про все це не було де. Я знаходив у наукових бібліотеках.Аудиторія
із задоволенням сприймала мої лекції.
Саме Дулуман запропонував мені продовжити навчання в університеті ім.
Шевченка, при цьому порадивши зав. кафедрою наукового атеїзму професору
В.К. Танчеру взяти мене до аспірантуру. Саме тут я написав і захистив
кандидатську дисертацію з питання особливостей
обрядово-побутової
релігійності православного віруючого. Мої відносини із Є.Дулуманом і його
сім’єю (а це - дружина Поля, доньки Лариса, Оля і раніше батька відійшовша в
потойбіччя Галя) не переривалися і тоді, коли я працював в Житомирському
педінституті, хоч в науковому плані я тоді спеціалізувався на проблемах
специфіки соціального пізнання.
З Житомира до Києва в Інститут філософії за порадою Є Дулумана взяв
мене в 1981 році директор академік В.Шинкарук. Відтак ми почали працювати
разом у відділенні філософських проблем релігії та атеїзму. Саме тут,
виконуючи планові теми відділу, я звернувся до дослідження феномену атеїзму
як специфічної форми духовності і самосвідомості особистості. Підхід мій до
цього феномену був специфічний, про що вже говорилося вище. Тут в баченні
атеїзму ми розійшлися із Євграфом, бо ж для нього атеїзм був тотожним
антитеїзму. Та й не тільки в цьому. На відміну від Дулумана я не був войовничим
атеїстом, сповідував право кожного на свій світогляд і на свій шлях до Бога.
Оксана Горкуша вище розкрила особливості творчої біографії Є.Дулумана,
подала логіку його міркувань щодо історичних змін у розвитку бачення Бога. Я
б тут наголосив на вдалому використанні науковцем поняття «анігіляція ідеї
надприродного«. Віруюча людина не ототожнює природне і надприродне, але
при цьому в баченні останнього поступово віддаляє його від себе, від світу
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природного. Якщо в ранніх віруваннях надприродними властивостями
наділялися певні предмети чи явища реального світу, то з часом надприродне
все більше дематеріалізується і зрештою відправляється із земного буття кудись
в небо. В такий спосіб Є. Дулуман формулює закон анігіляції ідеї Бога.
Науковець у своїх працях вдало засвідчує безпідставність наявних доказів
існування Бога. При цьому він працює на досвіді особистісного пізнання
вірянином незбагненного для нього світу. Це можна знайти в фактично ним
написаній і в Москві видрукуваній колективній монографії «Современый
верующий«.
Особливістю діяльності Є. Дулумана як науковця було те, що він
формувався як практичний релігієзнавець. Добре знаючи Біблію, він не боявся
йти в аудиторію віруючих, дискусувати з ними, вміло спростовувати їхню
аргументацію своїх думок. Добре знаючи англійську мову,
професор
опановував новітні праці зарубіжних релігієзнавців, вдало аналізував
різноманітні процеси релігійного життя.
Очолюючи в Інституті філософії відділ філософських проблем релігії та
атеїзму, Є.Дулуман із знанням релігійної ситуації в Україні і світі обирав для
дослідження актуальні нові наукові теми, визначав їх структуру, розробляв їх
концепції. Знаючи тогочасних науковців-релігієзнавців, я без прагнень до
приниження їх не побоюся наголосити на тому, що він мав серед нас найбільшу
освіченість, бо ж добре із середини знав релігію, зокрема християнство, його
Священні книги, не тільки Святе писання, а й Передання, широко користався
інтернетною інформацією. Біда наших сучасних одипломлених релігієзнавців в
тому, що вони не знають релігії в різноманітних їхніх виявах, не знають
свідомість сучасного вірянина. Відтак більшість з них у своїй науковій
діяльності, користуючись Інтернетом, просто плагіатує. В їх працях що не абзац
– то посилання на когось із наших чи зарубіжних релігієзнавіців без належного
аналізу при цьому живої релігійності. Та й маємо вдавання знання іншомовних
релігієзнавчих ви друків.
В Євграфа Дулумана можна було повчитися тому, як спілкуватися з
віруючими, як спростовувати примітив аргументації ними свого бачення
релігійних проблем. Для нього не існувало якоїсь більш істинної конфесії. Своє
загальне бачення релігійного феномена він переносив в оцінки його конфесійних
виявів.
Мене вражало вміння Євграфа формувати відповідну документацію
(зокрема анкети із закритими питаннями) для соціологічних досліджень,
визначати методу вибірки об’єктів дослідження і форми прогнозування
релігійних процесів на основі одержаної інформації.
Не скажу, що у всьому Євграф мав однаковий рівень релігієзнавчої
науковості. Мене не втішало його розуміння місця релігійного чинника в
культурному поступі людства, бачення ним місця релігії в науково-технічному
процесі. Євграф частіше наголошував на негативі релігійного. Він не завжди
виявляв толерантність при розмовах із вірянами. Але в останньому виявлявся і
його характер, зокрема настирливість в дискусіях, небажання відзнайти хоч щось
позитивне у міркуваннях свого опонента, як і в релігії загалом.
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Ми тут говоримо про Є. Дулумана як про атеїстичного релігієзнавця. Але
нам варто наголосити на тому, що його наукові розмірковування набирали свою
вагомість завдяки наявності у нього широкої філософської і богословської
освіченості. Останню він збагачував ще й постійною самоосвітою.
Нині, редагуючи праці релігієзнавців фактично зі всієї України,
дисертаціційну документацію, я все більше відчуваю ущербність нашого
релігієзнавства із-за практичної відсутності в нього фахівців із вищою
філософською освітою. Наші ряди поповнюють частіше історики і філологи.
Дулуман мав філософську освіту не лише на основі вузівського опанування
праць з філософії марксизму, а й насаперед глибокого знання творів з
філософської класики зарубіжжя – історичних і сьогоденних. Колись професор
В.К.Танчер сказав, що то не великий гріх, коли хтось у тебе вкрав якусь книгу.
Відтак, вона йому так була потрібна, що він знехтував навіть біблійну заповідь
«не кради». То ж коли приходив до тебе Дулуман, то завжди «позичав» якісь
книги для чтива. При цьому я усвідомлено слово «позичав» взяв у лапки, бо ж
приходилося йому постійно нагадувати про повернення. Скоріше взята книга
Євграфу постійно була потрібна для роботи, тому він не спішив її повертати. Я
такий же!
В останні роки життя професора наші дороги розійшлися. Ми не
конфліктували, але стали не часто зустрічатися, в тому числі й на сімейному
рівні, як те було раніше. Зустрічі наші мали винятково службовий характер.
Дулуман, працюючи на кафедрі філософії Київської політехи, яку очолював
комуніст (навіть діяч ЦК КП України) професор Новіков, став активно, в тому
числі й в масових аудиторіях, на сторінках ЗМІ, через Інтернет, обстоювати
комуністичні ідеї. Наше спілкування при цьому часто сприймалося за нашу
однодумність. На противагу Євграфу я залишаюся неприхильним до ідеології
ленінізму (його я не ототожнюю із марксизмом), а відтак не стою на позиціях
того «войовничого атеїзму», який був характерним йому, компартії. Оскільки ізза такої позиції Дулумана у нас подеколи з’являлися конфлікти на засіданнях
Спецради із захисту дисертацій, мені прийшлося вивести його із списку членів її
нової каденції, що, зрозуміло, було сприйняте дещо вороже. Але попри все я
залишаюся вдячним колезі за все те добре, слід чого залишився на моїй життєвій
дорозі. Він зіграв визначальну роль у виборі мною професійного фаху, у моїх
«подорожах» із зумовленої цим професійної діяльності.
Та висока оцінка професора Євграфа Дулумана, яка вище прозвучала в
останніх двох абзацах статті Оксани Горкуші, сприймається мною сповна. Я так
не вмів би написати, як наша поетеса-філософ (А.Колодний).
5.7 ПЕТРО КОСУХА - СОЦІОЛОГ РЕЛІГІЇ
В шестидесятих роках минулого століття мені прийшлося вчитися у
відділі філософії історико-філософського факультету Київського університету
імені Т.Г.Шевченка тоді, коли у відділі історії був студент Петро Косуха.
Серед нас він був відомий як активний лектор ЦК комсомолу. З метою
підробітків за його прикладом і я став їздити по Україні з читанням лекцій в
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масових аудиторіях. Що це були за аудиторії? Вранці - доярки на фермі, в обід
– працюючі на якомусь виробництві, потім – школа, а увечері – сільський клуб.
Це вимотувало (бо ж відрядження давали на 10 діб), але водночас заставляло
працювати над собою, постійно поповнювати свої знання. Питань від аудиторії
надходило багато і часто неочікуваних. Якщо я читав лекції про християнський
календар, то Петро – переважно про релігійне сектантство.
Така зайнятість студентських років спричинила подальший життєвий
шлях Петра Івановича, його наукові уподобання. Працювали ми в різних містах.
Зустрічалися хіба що на семінарах лекторів, де мені приходилося слухати вже
заглавних доповідачів, серед яких був і П.І.Косуха. В такій іпостасі він приїздив
і до нас в Чернівці. Це були роки його праці у Київському філіалі Інституту
наукового атеїзму.
Ближче пізнав Петра Івановича як науковця, коли філіал влився у наш
Інститут філософії, де йому прийшлося працювати завідувачем відділу
соціології. Не маючи відповідної соціологічної освіти (та й соціологія тоді як
окрема наука не визнавалася), науковець проводив з різних тем дослідження на
рівні вимог цієї сфери знання. З його участю готувався інструментарій
дослідження тієї чи іншої теми, розроблялася анкета чи запитальник для
інтеров’юера, гіпотеза з проблеми. Репрезентативність дослідження
забезпечувала належно проведена вибірка, а потім – опрацювання емпіричного
матеріалу.
І все це зрештою було за Петром Івановичем. Приходилося
проводити виїзди у відрядження до міст вибірки, облаштовуватися там на 1015 діб.
Пригадую, як Петро Іванович на прохання Церкви євангельських християнбаптистів провів своїм відділом дослідження світоглядної культури вірян цієї
конфесії. Робота над темою змусила опрацювати архіви з теми майже всіх
областей.
Керівництво виконанням першої планової теми відділу соціології релігії в
1994 році П.І.Косуха завершив видруком в Севастополі колективної монографії
«Сучасна релігійна ситуація в Україні». Виконавця не вдовільнила дещо
спрощена форма видруку праці: то ж приходилося заспокоювати Пертруся
(так я називав його у розмовах між собою), що важлива не форма, а зміст.
Відсутність належного фінансування вже в ті початкові роки Незалежності
спонукала вишуковувати кошти і на видруки, і на проведення репрезентативних
досліджень. Зрештою це призвело до поєднання відділів історії релігії і
соціології релігії й утворення відділу історії релігії і практичного
релігієзнавства.
Ніщо особливо не «дзвонило» про можливу раптову смерть колеги. Ми
мали намір поїхати разом на відпочинок в Карпати. Петро Іванович з такою
місією в ті краї ніколи не їздив. То ж поспішав у своєму селі заснопити скошене
жито з погрозами тещі наступного літа цим не займатися. І те його
застереження зреалізувалося в неочікуваному вигляді вже в 1966 році. На
передостнньому снопі Петра Івновича настигла коварна смерть.
Надто тяжко було на душі, коли дізнався, що П.І.Косуха пішов від нас.
Тяжко насамперед тому, що втратив друга, тяжко й від того (бо ж знав), що
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такого рівня і фаху науковця знайти в Україні для Відділення релігієзнавства
на заміну не пощастить. Петро Іванович був практичним релігієзнавцем. Він
легко входив у творчу співпрацю із конфесійними діячами, знав як організувати
й провести репрезентативні дослідження явищ, які не мають чітко визначених
обсягів своєї наявності. Петро Іванович був легким на підйом: його не
приходилось багато просити, щоб щось зробити. Він часто своїми ініціативами
завалював тебе, як керівника. Відмовити не міг, а як зреалізувати – не знав.
Я був тим, кому Петрусь довіряв всі потаємності свого життя: поділене
горе – половина горя. Знаю сам, як тяжко жити, коли офіційно найближча
тобі людина має «іншого», є «нібито найближчою». Жити за таких обставин
не хочеться. Тому вважаю, що біль зрадженості була основною причиною
серцевого нападу мого друга.
Я по цей день відчуваю борг перед його батьками за те, як відбулися
похорони Петра Івановича в нерідному йому селі. Чогось думав, що сказане мені
«поховаємо в селі» значило «поховаємо в Іванківцях, де живуть батьки, родичі».
Виявилося, що на Київщині, але не на родинно рідній землі. То ж прагну своє
вибачення висловити на могилі нашого Петруся, до якої маємо періодичні
наїзди. Ось і в травні 2017 року знову поїдемо до нашого друга. Могилка його є
відносно доглянутою. Скоріше всього - наїздами батьків.
Праці професора П.І.Косухи
з деякими моїми доопрацюваннями
друкуються і сьогодні, хоч вже пройшло дещо більше 20 років нашого земного
життя без нього. То ж він не вмер. Його зреалізована в наукових працях душа з
нами. Були б кошти, видрукували б томик вибраних косухівських праць.Вони
вапиті вивчення, а відтак – безсмертя.
Одним із найбільш відомих його учнів є кандидат філософських наук,
доцент Олег Бучма, написану яким статтю про свого вчителя видруковую
нижче.
********************************
У складний повоєнний період відбулося професійне становлення відомого
українського соціолога-релігієзнавця Петра Івановича Косухи (1935 -1996).
Завдяки теоретичним та емпіричним напрацюванням у сфері соціології релігії
його, а також таких знаних релігієзнавців радянської доби, як А.О.Єришев,
Є.К.Дулуман, М.М.Закович та ін., ця наука набуває статусу самостійної
релігієзнавчої дисципліни, у межах якої поступово окреслюється її предметне
поле, система методів і методологічна база, розробляється інструментарій
конкретно-соціологічних досліджень релігійних явищ і процесів.
Народився П.І. Косуха в київському селі Богдани, закінчив у 1958 р.
історико-філософський факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка.
Потім був на комсомольській роботі, працював у Міністерстві культури,
Інституті філософії Академії наук. В 1969-1978 рр. – викладач, доцент
Київського технологічного інституту, а в 1978-1991 рр. – завідувач відділом
обрядовості в Київському філіалі Московського інституту наукового атеїзму. З
1991 р. і до кінця життя П.І Косуха – зав. відділом соціології релігії Відділення
релігієзнавства Інституту філософії НАНУ. Кандидатську дисертацію з
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філософії захистив у 1967р., а докторську в 1991р., професором став у 1996 р.
З наукового доробку П.І. Косухи радянського періоду варто виокремити
його монографію «Модернізація соціально-етичних концепцій християнського
сектантства» (К., 1969). В ній розглянуті основні причини і характер модернізації
в протестантизмі, його вияв в соціально-етичному модернізмі, проаналізовано
буденну релігійну свідомість, визначено тенденції в поглядах віруючих. Все це
підкріплено матеріалами конкретно-соціологічних досліджень релігійності
населення різних областей України.
У своїх працях П.Косуха розглядає релігію як динамічне суспільне явище,
приділяє увагу з`ясуванню характеру і особливостей кризи релігії.
Зосереджуючи увагу на екуменізмі, дослідник визначає його як організаційну
форму захисту релігії від кризових явищ. Він наголошує на необхідності
співробітництва між віруючими і невіруючими.
Привертають увагу соціолога П.Косухи проблеми релігійної свідомості. В
цьому контексті він визначив її особливості та подав соціально-демографічну
характеристику тогочасного віруючого. Дослідник з`ясував, що великий вплив
на свідомість віруючої людини має релігійне середовище, зокрема релігійна
громада, в якій він задовільняє свої релігійні потреби, знаходить можливість для
міжособистнісного спілкування, віру в можливу підтримку при всіх незгодах
життя. Вчений здійснив типологізацію віруючих на основі ступеня їх релігійної
переконаності та рівня панування в їхній свідомості релігійних ідей. Він
виокремлює три типи віруючих: переконані віруючі, у яких релігійні ідеї в їх
свідомості посідають домінуюче місце; звичайні віруючі, у яких у світогляді
релігійні й нерелігійні ідеї займають приблизно однакові місця; віруючі, які
вагаються (релігія в їхньому житті відіграє другорядну роль, вона ніби перебуває
на периферії їхньої свідомості).
П.І. Косуха, за наслідками конкретно-соціологічних досліджень щодо
характеру і мотивів релігійності, організованих і проведених очолюваною ним
соціологічною групою Відділення релігієзнавства, здійснив класифікацію груп
віруючих, а саме виокремив віруючих, яких релігія: задовольняє їх розумові
потреби; потрібна, бо веде до спасіння душі; приносить радість, заспокоює;
задовільняє їх естетичні потреби; морально вдосконалює, допомагає вирішити
етичні проблеми. Дослідник виокремив ще тих віруючих, які дотримуються
вірувань «про всяк випадок», і таких, які в такий спосіб віддають данину наявним
традиції, звичаям.
Частина публікацій П.І. Косухи присвячена опрацюванню наслідків
соціологічних досліджень виявів релігійній обрядовості в житті вірян різних
конфесій.
Очолюваний П.Косухою відділ соціології релігії під його керівництвом
займався вивченням релігійної ситуації в країні, яка була доволі складною і
неоднозначною на кінець ХХ століття. Зміни світоглядних установок і ціннісних
орієнтацій, духовний вакуум, зростання рівня релігійності, поява нових
релігійних течій і рухів, розкол православ`я та ін. стали причинами
конфліктогенності в релігійному середовищі.Цим проблемам присвячена
видрукувана за редакцією Петра Івановича колдективна монографія «Сучасна
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релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози» (К., 1994).
П.Косуха активно і наполегливо занурюється в копітку соціологічну
роботу. Під його керівництвом і за безпосередньої участі розробляється
інструментарій конкретно-соціологічних досліджень, здійснюється вибірка і в
скрутних фінансових умовах проводяться масштабні соціологічні дослідження.
Їх результати в подальшому сприяли, зокрема, створенню механізму подолання
та профілактики міжконфесійних конфліктів451.
Науковець започатковує системні соціологічні дослідження релігійного
комплексу особи. В процесі проведених відділом досліджень встановлено, що у
віруючих з різним ступенем релігійності вона відрізняється як за рівнем, так і за
співвідношенням своїх структурних компонентів. Тому не завжди індивідуальна
свідомість особи може відповідати її поведінці. Здебільшого через субcєктивний
чинник індивід може приховувати від інших своє ставлення до навколишнього
щодо нього світу, поводитися так, щоб не суперечити нормам і звичкам, які
характерні тій чи іншій релігійній спільноті.
Для визначення ступеня релігійності особи враховуються мотиви, що
спонукають її (особу) до тих чи інших дій. Під мотивацією розуміється
сукупність тих психічних моментів, що загалом визначають індивідуальну
поведінку. Ступінь релігійності індивіда, який бере участь у відправленні
релігійного культу буде різною в залежності від того, чи пристосовується він до
звичаю, традиції, чи піддається тиску загального релігійного погляду, а чи ж за
вірою і внутрішнім переконанням в необхідності таких дій.
Як слушно зазначав П.Косуха, «на користь релігійного феномену як
цінності свідчить ... відповідна поведінка релігійно орієнтованих людей. Якщо
вони виконують конкретні релігійні приписи, наприклад, таїнства, то цим самим,
звичайно, і демонструють свою особливу прихильність до віри в Бога, практично
засвідчують свою релігійність. Це, можливо, навіть і більше, ніж ідентифікація
себе з вірою в Бога на словах, бо така заява часом буває досить таки
субcєктивною.
Щоправда, коли спостерігаємо високопоставлених державців або інших
відомих людей із свічками в руках під час релігійних святкових богослужінь, то
це ще не свідчить про щиру віру їх в Бога. Типовий приклад конформності
свідомості і поведінки» (452).
За даними соціологічного дослідження «Місце релігії в житті людини»,
проведене відділом соціології релігії Відділення релігієзнавства в 1993 р., до
відповідних релігійних (культових) дій, а тим більше таких, що часто
повторюються, ніхто не спонукає. «Виконуються вони, як правило, за душевним
покликом, як одна з важливих душевних потреб. Так ось, більше половини
(52,6%) опитаних сповідаються і причащаються, 46,8% систематично моляться і
вдома, і в храмі, ще 15,6% – моляться тільки в храмі, 25,3% – декілька разів у
житті, коли вирішувалась особиста доля або доля близьких людей; 12,3%
респондентів не моляться ніколи». Багато про що говорять і показники участі у
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діяльності релігійних громад, специфічної культури – відвідання храму
(молитовного будинку тощо). «...Систематично, кілька разів на тиждень
відвідують культову будівлю 12,9%, щотижня 21,6%, тільки в дні великих
релігійних свят 42,9% і зовсім не відвідують 22,6% опитаних. Регулярно
підтримують релігійну організацію і зовсім не підтримують приблизно однакова
кількість респондентів – 24% і 25,3%; роблять пожертви, відвідуючи храм під час
великих релігійних свят – 42,9%.
У житті багатьох респондентів релігійна громада відіграє певну роль.
Отож, 20,6% звертається до релігійної громади зі всіма своїми проблемами, а
18,4% – ніколи, інші звертаються туди за необхідності відзначити радісну
(народження дитини або вступ до шлюбу) чи драматичну (похорон) подію в
житті своїх рідних та близьких (33,5%), за життєвими настановами, одержати
розраду своїй душі (23,9%). 12,8% опитаних зверталися до церкви лише декілька
разів за своє життя» (453).
Впливи релігійного середовища відбиваються на емоціях, почуттях особи
й реалізуються в її поведінці. Таким чином, відбувається формування системи
ціннісних орієнтацій, яка, в свою чергу, реалізується в соціальних установках
віруючої особи. Саме соціальні установки зумовлюють виявлення назовні
релігійних поглядів віруючих у їх вчинках і поведінці.
Результатом соціологічного дослідження теми «Місце релігії в житті
людини» стала колективна монографія за редакцією П.Косухи «Релігійна
ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози» (К., 1994).
За активної участі П.Косухи започатковується також вивчення нових
релігійних течій і рухів, так званої нетрадиційної релігійності в Україні. Вчений
надає консультації батькам, діти яких стали послідовниками нових релігій,
намагається допомогти в складних ситуаціях і залагодити конфлікти та зняти
соціальну напругу. Низку публікацій він присвячує діяльності Великого Білого
Братства. Його статті відзначаються неупередженістю, науковістю,
об`єктивністю.
В умовах релігійного середовища у віруючих можуть формуватися й
негативні установки, скажімо, до інших думок, поглядів, які йдуть в розріз з
усталеними стереотипами, до іновірців чи невіруючих. Це в свою чергу
призводило до деструктивних впливів і на самого віруючого – члена релігійної
спільноти. В цьому контексті увагу громадськості і науковців привертають так
звані «тоталітарні» релігійні угрупування, течії тощо. Особа, що входить до такої
спільноти, спочатку не усвідомлює змін у своїй психіці. З часом ці зміни
виявляються як втрата індивідуальності, перетворення особи на одного з членів
групи, спостерігаються зміни у поведінці, втрата почуття гумору, здатності до
самостійного осмислення ситуації; втрата свого «Я», своєї особистості. Людина
може навіть відмовитися від життя через примху лідера релігійного угрупування.
З цього приводу слушно розмірковує П.Косуха: поняття «тоталітарний»
скоріше вживається до суспільно-політичних реалій, а щодо «релігійних
організацій це поняття можна вживати з великою долею умовності. Певна
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тоталітарність є у природі релігійної віри й релігійного способу життя. Ця
тоталітарність полягає в абсолютизації релігійних положень як найбільш
істинних для віруючих, в суворому дотриманні правил, які регламентують життя
й діяльність релігійних спільнот. Саме в цьому і криється докорінна відмінність
релігійної тоталітарності від державно-політичного тоталітаризму. Підмічено
науковцем те, що ця різниця полягає в добровільності. Тоталітарна держава
силою влади змушує громадян виконувати її волю. В релігійній спільноті людина
добровільно слідує тим нормам і принципам, які із зовнішнього погляду
здаються ущемленням її свободи»454.
Це стосується й такого поняття як «деструктивність», яку можна розуміти,
з одного боку, як зміну усталених норм існування на суспільному рівні, так і
руйнування індивідуальних психічних структур на особистісному рівні, з
іншого. «Проте деструктивний вплив релігійної організації на особу має бути
доведений з допомогою проведення строгої наукової експертизи» (455).
У 1993 р. була проведене дослідження - психологічна експертиза людей,
які потрапили під вплив деяких новітніх релігійних угрупувань, зокрема «Білого
братства», «Богородичного центру» тощо. У складі експертної комісії були вчені,
психологи, що мали досвід у цій справі (О.Жажков, О.Бухтояров, Л.Тарасова).
Результатом її роботи були наступні висновки: люди, що потрапили під вплив
керівників цих угрупувань піддались «зомбуванню» психоенергетичними
засобами, внаслідок чого в інтелектуальних і ергічних структурах особи
відбулись істотні зрушення.
Проте, як зазначав П.Косуха, все таки слід акцентувати увагу на принципі
добровільності, яким керуються віруючі, сприймаючи ті чи інші релігійні
погляди, ідеї, установки, релігійний авторитаризм тощо. Саме цей принцип, на
його думку, має стати тією «нормою, певним статусом, без чого віруючий свою
життєдіяльність й уявити не може».
Відомі заслуги П.Косухи як керівника науково-дослідного проекту
«Історія євангельсько-баптистського руху в Україні», який виконувався таким
методом досліджень як метод документів. До дослідницької групи ввійшли як
науковці, так і представники Церкви ЄХБ. Відтак, цей проект ініціював досвід
тривалої творчої співпраці богословів і світських дослідників вітчизняної історії.
Реалізація проекту передбачала три етапи. Перший етап включав в себе
визначення джерел збору матеріалу, широкий бібліографічний та архівний
пошуки. Другий етап – це збір, обробка и осмислення отриманих вихідних даних
та підготовка підсумкового аналітичного документу. Третій етап – підготовка й
видання збірників первинних документів, написання монографії та навчального
посібника «Історія євангельських християн-баптистів в Україні».
Цей проект отримав позитивну оцінку на міжнародній історичнобогословській конференції «Протестантський рух в Росії» (Санкт-Петербург,
жовтень 1994 г.), де з інформацією про його реалізацію виступив науковий
керівник проекту доктор філософських наук П.І. Косуха.
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Як бачимо, палітра релігієзнавчих пошуків П.І. Косухи була надто
багатою. Він не виявляв в якихось формах свій негатив щодо релігійного життя,
різноманіття його суб’єктів. П.І. Косуху знали в конфесіях, куди він приходив
для бесід, а відтак і для безпосереднього пізнання їх. В особі Петра Івановича
українське релігієзнавство мало самобутнього соціолога релігії. Масиви
одержаних ним наслідків соціологічних досліджень залишаються в архіві
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ ще не повністю опрацьованими, а між тим
ними можна було б скористатися при вивченні динаміки релігійного життя,
провівши в наші роки соціологічні дослідження релігійності за програмою, яка
була напрацьована П.І. Косухою.
5.8 АРСЕН ГУДИМА
ЖИВЕ В ЙОГО ТВОРЧОМУ ЗДОБУТКУ
В грудні 2013 року на 80 році зійшов зі свого земного життя відомий
вчений-релігієзнавець, талановитий викладач Тернопільських вузів, Почесний
науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.
Г.С.Сковороди Національної Академії наук України, професор Арсен
Миколайович ГУДИМА. Всі, хто знав його, працював разом з ним, значився не
лише серед друзів, а й просто знайомих покійного, довго відчуватимуть цю
втрату. Очолюючи протягом десь 15 років обласний осередок Української
Асоціації релігієзнавців, Арсен Миколайович успішно творив релігієзнавчу ауру
як тернопільського обласного, так і всеукраїнського масштабу, давав зразок
самовідданої і творчої праці на цій ділянці науково-організаторської роботи. В
цьому багатьом у нього можна повчитися.
Як досвідчений педагог, Арсен Миколайович насамперед вважав, що для
кожної особистості зокрема навчання за її власним бажанням, маючи за взірець
належні приклади, не замінять ніякі поза нею сформовані новації, та ще й коли
вони з чужого плеча, не відповідають умовам, місцю і часу. На думку педагога,
«не можна ототожнювати понятття «навчальна дисципліна» з «предметом
вивчення». «Дисципліни забезпечують стандартні програми, відповідно підручник та дидактико-педагогічні шаблони, унаочнення, - наголошував він. Предмет - це логіка дисципліни, яка орієнтує на причинно-наслідкові зв’язки
навчального матеріалу. Останнє потребує від викладача постійної творчості,
зростання дидактико-педагогічної майстерності, що охвачене проявами його
особистості… Беру на себе смілість сказати, що можна бездоганно читати
дисципліну з найновішими технологіями і не дати (крім переказу навчальної
програми) чіткої відповіді – чого необхідно було творчо навчити? Що ж
стосується мене, то культ знань і навчання, де працював протягом всіх років
свого життя, не полишав мене. На вищому щаблі інтелекту я завжди мав бажання
творити, творити і ще раз творити вдосконалення методики навчання для
розвитку наукового знання… Кожен викладач - автономна особистість, яка своїм
звучанням творить симфонію дієздатно-творчого колективу».
Арсен Гудима був організатором більше десятка різного масштабу –
міжнародних, всеукраїнських, регіональних чи вузівських - наукових
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конференцій в Тернополі, Києві і Кременці, його доповіді і повідомлення
звучали на півсотні їх в різних містах України. За редакцією А.Гудими побачили
світ 12 збірників наукових праць з широкого спектру релігієзнавчої тематики,
зокрема п’ять - з проблем феномену християнства. Сам Арсен Миколайович
видрукував більше трьохсот наукових праць - індивідуальних монографій і
розділів в колективних, підручників, навчально-методичних посібників, брошур
і різноманіття статей. Завдяки науковому ентузіазму А.Гудими вдалося
відзнайти в Тернопільському архіві оригінал фундаментальної праці знаного
українця-етнолога, борця за Українську православну автокефалію Арсена
Річинського «Проблеми української релігійної свідомості», видрукувати її
декількома виданнями, організувати повернення до Тернополя із місця заслання
московсько-комуністичною владою до Казахстану прах відомого борця за
Українську православну автокефалію, сприяти його висвяті УАПЦерквою. Дві
свої авторські монографії Арсен Миколайович присвятив постаті цього
самовідданого борця за незалежність України і самостійність її Церкви.
Всі, хто знав Арсена Миколайовича, відзначали його активну українську
громадянську позицію. У боротьбі за Українську Україну професор був
безкомпромісним. Відомі його праці і чисельні науково-публіцистичні статті в
Тернопільській пресі із захисту української святині Почаївської Лаври від
посягання на неї московсько-православних загарбників, подання дійсної,
історично-значимої для українства природи Берестя-1596, обстоювання
Київської традиції і Східного обряду в українському християнському
конфесійному багатоманітті України, ролі Української Церкви в контексті
духовного і національного відродження.
Арсен Миколайович визнавав, що любов до України, окрім батьків, у нього
особливо формував його дядько, вчитель Мирослав Сокіл - гімназійний товариш
Ярослава Стецька. Він казав Арсену-юнаку: «Запам’ятай, що національна ідея
незнищенна. Гинуть одні борці за неї, на їхнє місце стануть інші, бо вони –
природна відповідь на свободу людини». А.Гудима на основі своїх наукових
пошуків робить висновок, що під виглядом «єдиновірного вчення» в роки
радянської окупації без жодного сумніву насаджувався по суті прихований
московський імпернеоколоніалізм в інтернаціональному оздобленні. Мали
«русскую национальную идею» помножену на московський імпершовінізм.
Прах Арсена Миколайовича прийняла земля рідного йому Нового Села, що
на Підволочищинні. Науковець багато зробив для вивчення історії села,
національної героїки новоселівців, увічнення героїчної пам’яті борців за Україну
своїх односельчан.
В рік смерті він видрукував свою біографічну оповідь «Мої обереги«. Не
маємо можливості тут переповідати її повний зміст, бо ж вона варта того, щоб
була прочитана кожним шанувальником пам’яті Великого Українця. Лише
особисте читання написаного дає можливість відчути весь багатий спектр
духовності автора праці-спомину, відтворити світ його взаємин і відзнайти своє
місце в ньому.
Познайомився я з Арсеном у 1961 році у військовому таборі в
Підмосковній Валентинівці. Мене там робили «шпигуном», а колегу –
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«диверсантом» (ми їх ще називали «взрывателями»). Три місяці ми були разом,
пізнали один одного, відзнайшли те, що ми – однодумці, а зрештою – українці.
Відтак наша дружба вимірюється понадпівстоліттям. Двічі ми були ще разом у
військових таборах у Львові. Але здружилися щонайбільше нашою професійною
єдністю: нашу дружбу зміцнило релігієзнавство. Разом ми організували і
провели більше десятка наукових конференцій, видрукували окремими книгами
їх матеріали, разом ми воскресили для життя в Українській історії фактично
забутого Арсена Річинського. Більше того – ми стали друзями нашими сім’ями.
Арсен Миколайович особливу пошану висловив у названій книзі своїй
дружині, яку він завжди коротко називав Марійкою. «Твоя праця, - пише він, це не лише моя дисератація, науковий ріст, це майбутнє наших дітей – синів Ігоря
та Арсена, невісток, внуків і правнуків». Боляче було почути, що Арсен залишив
нас, що вже не буде від нього дзвінків (навіть серед ночі) з повідомленням, як у
нас казали, про якусь «чергову релігієзнавчу затію Гудими». Він любив
відчувати себе членом великої спільноти українських релігієзнавців і зробив для
її презентації далеко більше, ніж якийсь інший обласний осередок УАР.
Повчитися цьому у нього варто сьогоднішнім очільникам УАР Тернопільщини.
Своїм науковим доробком Арсен вийшов за наукові межі України, а водночас він
перетнув україно-російський кордон своєю ненавистю до сусіда-колонізатора,
сусіда, який щодо українців постав як фашист-загарбник, плекаючи мрію
відродження «єдіной і нєдєлімой Родіни», в ім’я утвердження уявного
«інтернаціонального братства народів». Арсен Миколайович відзнаходив багато
спільного у Гітлера і Путіна, в німців і росіян. Останнім завжди було мало
нагарбаних ними територій, на які вони приносили свій примітив середньовічної
духовності. Цей народ любити не можна – його можна лише всіма фібрами душі
ненавидіти. Біди української історії пов’язані з Росією, самолюбством
московитів, їх непомірним самозвеличенням. Бог чомусь покарав українців,
підсунувши їм в сусіди цього хижака. Гудима прагнув у різний спосіб пробудити
українців від історичної сплячки до активності в історичному поступі, переживав
з того, що серед них багато хохлів і малоросів, мало щирих українців.
Арсен Миколайович народився і сформувався в сім’ї, в помешканні якої
поряд з іконами святомістичний зв’язок плекали портрети Т.Шевченка та
І.Франка, а в полі зору національної ідилії був Золотоверхий Київ і Запорізька
Січ. Відомо, що піднесенню національної свідомості галичан сприяли
Українська Церква, «Просвіта», Наукове товариство ім. Т.Шевченка, молодіжні
спільноти «Сокіл», «Пласт» та ін. Все це в радянські роки кваліфікувалося як
вияв «українського буржуазного націоналізму», якому влада оголосила
безкомпромісну боротьбу, плекаючи водночас різноманітне і всезростаюче
поширення ідей московського великодерожавного шовінізму. Українців за
націоналізм відправляли в Сибір далеку, на поселення в ГУЛАГах та ін., а
москвинів за оспівування «Росии вольной» всяк заохочували, додаючи до них ще
й тих, хто змосковщувався, ставав україно-національним зрадником.
Національне відродження, наголошував А.Гудима, потребує єдності,
співпраці і зусиль всіх верста суспільства, особливо за умов відсутностві
визнаного лідера українства, потребує боротьби тривалої, а не епізодичної і
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скороминущої. Вадою нашою, наголошує професор, є звичка до вислуговування
іншим, здатність йти «за шмат гнилої ковбаси» в найми, зникнення почуття
національної гордості і громадянської гідності, мізерно-марнословний (але
пихатий) егоїзм, «самодостатньо-ліниве» ставлення особистості до потреб
суспільства. Тут вдалою є думка Арсена Миколайовича, що історичними
ворогами нашого народу є вождізм, гетьманізм, амбітність. При цьому у нас
голос неука часто має стільки ж значення (а то й більше), як і голос освіченого
фахівця, заїдає дріб’язковість, вузький егоїзм, двоєдушність і пиха. Стихійна
люстрація в умовах національних перетворень в Україні, на чому часто
наполягає вулиця, постане як війна всіх проти всіх, що допоможе тисячам
зовнішніх факторів задушити дитя відродження ще в колисці. На здровий глузд,
де нині взяти економістів, вчених, істориків, соціологів, інженерів та інших
працівників, які не мали в руках у недалекому минулому партійного квитка.
Формується думка, що вони нібито непотрібні для розбудови України, що вона
поза ними має десь інде засоби та інтелектуальну силу для успішного
виробничого, соціально-економічного, політичного та духовного поступу. При
цьому не рахуються з тим, що для більшості партквиток в минулому виконував
роль по суті «хлібодавчої картки». Без нього нікуди не міг потикатися, знайти
належну роботу. Автор статті відчув це на собі.
Арсена Миколайовича турбувало і те, як в перші роки незалежності
нерозумно нищилося у нас налагоджене виробництво, розвинена інфраструктура
господарства. Так, зникла виробнича потуга Тернополя - комбайновий завод
разом із бавовняно-прядильним комбінатом, заводи «Ватра», «Сатурн», «Оріон»,
фармфабрика, фабрика штучної шкіри та інші відомі виробництва. Вони стали
чомусь непотрібним в розбудові Української незалежної держави. Скільки в це
було вкладено розуму і коштів того ж українського народу. А «борці за Україну»
зайнялися при цьому перейменуванням вулиць, творенням школи мистецтв,
переназвою озера, зрештою взаємовшануванням та ін. Були змагання в промовах
патентованих патріотів, а не в менеджерстві, вирішенні завдань повсякденного
життя, не в збагаченні знаннями і досвідом. З’являлися всілякі протистояння, а
між тим національна ідея вимагає від усіх і кожного чуття Єдиної Української
Родини та непохитної відповідальності за найменшу національну справу.
Професор-науковець працював на Україну по змозі своїх сил і
можливостей. І тут він користувався Франковим життєдайним орієнтиром «не з
причини сентиментальної натури» в ім’я нашого сьогодення: «До цього мене
примушує почуття собачого обов’язку. Як син селянина-русина, вигодуваний
чорним спеченим хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю обов’язок
панщиною свого життя відробити ті шеляги, які видала селянська рука на те,
щоби я міг видряпатися на висоту, де повно світла, де пахне воля, де ясніють
вселюдські ідеали. Мій руський патріотизм - то не сантимент, не національна
гордість, то тяжке ярмо, покладене долею на мої плечі. Я можу здригатися, можу
тихо проклинати долю, що поклала мені на плечі це ярмо, але скинути його не
можу. Іншої Батьківщини шукати не можу, бо став би підлим перед власним
сумлінням».
Арсен Миколайович жив за принципом, сформованим у нього
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незабутньою вчителькою пані Стефанією: «Бути вічним учнем. Завжди
пам’ятати: я знаю, що я нічого не знаю». В цьому йому слугував і той же Іван
Франко словами: «Книги – морська глибина. // Хто в них пірне аж до дна, // Той,
хоч і труду мав досить, // Дивнії перли виносить».
А. М. Гудима надто переживав всі біди українства. В його природі було
про негативні риси народної вдачі українців говорити не для того, щоб сіяти
зневіру, а щоб шукати засоби для виправлення і оздоровлення. Для нього
найстрашнішим був зроджений в українському соціумі розрив поколінь, який
сформував моральну безвідповідальність. «Беру на себе сміливість, - пише він, сказати, що це вплинуло на духовний клімат населення. В уяві вихованих
«епохою зла» освіта – своєрідна «забаганка», на що зорієнтоване підростаюче
покоління. А звідси – знецінення вікового благовоління перед глибиною знань
та вершинами надбань культури і прагнення і ще раз прагнення ними оволодіти.
Ось чому дивує нас роль нашої інтелігенції (не таких вже й давніх часів) у
життєдіяльності нашого краю».
Арсена Миколайовича турбувало те, як лихоліття української історії
негативно вплинуло на самосвідомість людей. Дійшло до того, що мовчазлива
праця «кріпосних» колгоспного ладу в підневільному житті вбачалася в числі
переваг соціалістичного способу життя над «прогнилим капіталізмом». «То ж
потрібно було, наголошує професор, довести людину до такого душевного стану,
щоб вона у своїх злиднях почувалася чи не найщасливішою у світі!».
Турбувало науковця і те, як в наш час взаємно розійшлися закон і мораль,
що ми так і не стали державними людьми. Його хвилює також наявна і законом
не заборонена індустрія «чужописаних» курсових, дипломних і навіть
щонайстрашніше - «двокаліберних» дисертацій. Все це робиться, висновує
А.Гудима, не заради науки, а заради престижу вишу і його зверхника серед самих
собі подібних.
Державне будівництво, на думку Арсена Миколайовича, вимагає співпраці
і зусиль різних соціальних станів, які б творили єдиний національний організм
суспільного життя. Тут він користується думками Арсена Річинського. Причину
духовного застою української селянської нації вбачає у втраті нею елітарної
верстви суспільства, що, в свою чергу, негативно вплинуло на державне
відродження і навіть справи релігійного поєднання: «Українській нації бракує
вдачі політичної культури так необхідної для співпраці консервативних і
поступових кіл громадянства, маємо епізодичність і скороминучість більшості
українських політичних починань, коротке дихання нашої інтелігенції. Протягом
великого часу український народ по суті не володів історичною ситуацією на свої
теренах. За нього вирішували питання цілісності етнічних земель, встановлення
політичних режимів та інше… Колоніальна залежність загальмувала духовний
поступ верхатури суспільства, який би відповідав досягненням історичного
поступу».
Говорячи про наш національний поступ, А. Гудима наголошував на тому,
що жодна релігійна течія не займеться вивченням витоків української
етноконфесійної свідомості, жодна філософська чи історична дисципліна не
прагне того, а лише багатоаспектна релігієзнавча думка, яка стосується
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духовного стану людини, її етнопсихології, реальних умов життя в системів
сукупності суспільних відносин. «Оскільки Церква поневоленого українського
народу освячувала історичну пам'ять, то тим вона захищала вікові традиції,
обряди, звичаї. Тому-то зайди намагалися всяк нейтралізувати цей духовносвітський фактор. Головне, що у боротьбі за самозбереження в умовах
щоденного протистояння найбільше страждали витоки нашої етнорелігійної
свідомості. Не потрібно бути професійним політиком, щоб не розуміти намірів
Білокам’яної, яка ніколи не залишала і не залишить у спокої нашу свободу і
незалежність. Через п’яту колону –Московський Патріархат – всіма способами
впливатиме на свідомість московсько-православних історичною отрутою
створеної легенди про спільні корені «єдиного русского пространства», про
рятівну панацею «цареславної єресі»,
яка є не чим-небудь, а істинною вірою
«благодатної церкви», не кого-небудь, а «богоносного народу», який живе на
«святій Русі» під скіпером Москви - «Третього Риму». Знаючи нинішню агресію
на українські терени Московії, бачиш яким далекоглядним був наш колега,
усвідомлюєш, як гнівно він за життя в нинішніх ситуаціях громив би своїм
словом не тільки москалів, а і їх підспівувачів в Україні із числа збайдужілих і
тих, хто перелицювався з регіоналів в опозиціонерів. Він тут добачив би й
очільника українського єврейства Рабіновича, який опинився серед останніх у
Верховній Раді. Гайдамаччини на таких немає – наголосив би Арсен Гудима.
Все означене є не що інше, як засіб провокацій у поліконфесійній Україні
непорозумінь з питань віровчення, заглушення найменших проявів
національного відродження в інтересах духовних неоколонізаторів. І тут Гудима
знову скористався думкою Арсена Річинського, який писав: «Кожний народ
сприймає віровчення через призму своєї історичної етнологічної культури і
силою віровчення захищає цю історичну етнокультуру. У світі міжетнічних
відносин це постає як вияв єдності у різноманітності Всевишнього Творця.
Кожний народ при цьому приносить і спільне щось своє, що творить духовну
гармонію світу і красу Творіння».
Московське Православ’я, зазначає А.Гудима, відрізняється від
Українського цезаропапізмом – наскрізь імперошовіністичною цареславною
єресю, віронетерпимістю, ворожим ставленням до іновірців, непорушним
ритуалізмом, буквалізмом та догматизмом, претензією Москви на статус
Третього Риму. Всі гнобителі України, насамперед московські, боялися і
продовжують боятися нашої Соборної національної Церкви, яка з материнською
любов’ю спроможна захищати народ від зазіхань як зі Сходу, так і з Заходу.
Суверенній Українській державі потрібна суверенна Церква на засадах
Київського християнства – основи основ духовності нашого народу, нашої
етнічної гордості і національної гідності. Незалежно від конфесійної належності
Церква в суверенній державі, на думку професора, повинна стояти на
патріотичних засадах, а держава з почуттям відповідальності за історичну долю
народу зобов’язана захищати його від провідників духовної кабали і
національного приниження.
А.Гудима чітко виокремлює чинники історичних бід українського народу.
На його думку вони зумовлені: 650-літнім бездержав’ям, коли не було політичної
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сили, яка б об’єднувала етнічні землі, дбала про їх всебічний розвиток; тривалим
поділом України між ворогуючими сусідами, що не могло не вплинути на
особливості етнічної духовності аж до конфесійної орієнтеції; втратою міста як
осередку та рушія науки і культури – джерела інтелектуальних сил нації; втратою
в містах національної мови, що вплинуло на процес визнання українства у
світовій спільноті; денаціоналізацією української еліти, яка б масово дбала про
історичний поступ свого народу; цілеспрямованим ідеологічним впливом як зі
Сходу, так і з Заходу, де державній Церкві домашнього колонізатора відводили
не другорядну роль у процесах етногенезу пошматованої України, підміняючи
при цьому національне конфесійним.
В полі уваги Арсена Миколайовича знаходилися також проблеми
практичної віддачі наукових досліджень в Україні, перетворення, як колись
казали, науки в безпосередню продуктивну силу, в засіб діяльності. Він при
цьому робить значимий висновок, відповідаючи на питання: Чи можна «на
форсованому марші» в Європу плодити докторів і кандидатів наук?
«Дисертоманія (заради показників) в умовах корупції і практиично відсутньої
конкуренції, яка б виявляла особистість, - це замах на святая святих Людського
Духу – Освіту і Науку».
Арсен Миколайович закінчив не тільки історичний факультет Львівського
університету ім. Івана Франка. Тут він навчався також і в аспірантурі.
Проблемою для нього було обрання теми дисертаційного дослідження. При
цьому його не зацікавили пропоновані теми з етики чи естетики. Він вважав, що
саме філософські проблеми релігійної свідомості дають незвіданий масштаб
осмислення буття людини, яка прагне розірвати світ конечного простору і часу,
вийти у «блаженний світ вічності». Саме тому Гудима вирішив працювати у
сфері філософії релігії, обмежившись саме філософською інтерпретацією самої
релігії, гносеологічними проблемами релігійної свідомості. Він не прийняв при
цьому для розгляду релігійну філософію, яка розв’язує основні філософські
проблеми з теологічних позицій. А.Гудима наголосив: «Той, хто займався
«релігійною свідомістю», атеїстом бути не може! Чому? Та тому, що філософія
релігійної свідомості розкриває природу духовного освоєння світу, де людина
прагне свободи. А чи може вона її осягнути в замкнутому просторі й часі? У світі
добра і зла? Жодні земні ідеали цього вирішити не можуть. Ось де світоглядна
глибина Господньої молитви «Отче наш» і Нагірної проповіді».
На думку А.Гудими, відомий український індивідуалізм відіграє розтлінну
роль у єдності думок, помислів і дій. Він вбиває клин на стику навіть тоді, коли
вирішується доля українського народу. Перебуваючи на Цейлоні, Арсен
Миколдапйович під час зустрічі в Коломбо із настоятелем будійського храму був
здивований тим, як ця високоінтелектуальна особа не прагнула загнати свого
співрозмовника у глухий кут. Він навіть прагнув апробувати свої погляди в
питаннях однотипності філософських засад буддизму і християнства. При цьому,
пише А.Гудима, «пригадався мені наш конфесійно-закомплексований землячок,
який не дивиться ні на що й ні на кого, а войовниче кидається у суперечку і, що
цікаво, навіть зі своїм одновірцем. Я не раз спостерігав, що мова про одне й те ж
саме одними й тими ж самим словами видніється один і той же наслідок, але за
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криком уперто не чують і не хочуть чути одне одного. Кожний наполягає на
своєму. Дивна натура нашого брата, який не навчений прислухатися до голосу
співрозмовника! Супечить знаючому, незважаючи на «чини і ранги». Коли вже
викричиться і не має пороху в порохівниці, то вміє навіть ображатися: «Якщо я
не професор, то хіба я не людина? Чи що? Може, я також щось знаю!».
Можна було б скористатися й іншими значимими думками Арсена
Миколайовича, висловленими ним в книзі «Мої обереги», але більше значимості
матиме її прочитання шанувальниками його таланту і як науковця-суспільника,
і більше того – вченого-релігієзнавця.
Релігієзнавці України, переживши разом з рідними і друзями Арсена
Миколайовича Гудими його втрату, прагнутимуть зробити все можливе для
збереження світлої пам’яті про нього. Варто подумати про видрук вибраних
творів науковця, зібравши зокрема до книги більш значимі статті із його багатої
творчої спадщини, розкиданої по різних часописах, збірниках, енциклопедіях і
словниках, брошурках і посібниках.
5.9 ВОЛОДИМИР ПАЩЕНКО
В МЕТОДОЛОГІЇ ЙОГО НАУКОВОГО ПОШУКУ
Ніхто із українського релігієзнавчого загалу не думав, що так рано і
неочікувано залишить нас доктор історичних наук, професор Володимир
Пащенко.Та й він сам не вірив у такий життєвий фініш, бо ж ще замовив і
залишив в Держархіві купу бажаного для опрацювання історичного матеріалу.
В наукових колах істориків-релігієзнавців Пащенко був відомий своїми науковими
працями з історії буття за умов радянських років православних, грекокатолицьких і протестантських спільнот. В керованому ним Полтавському
університеті сформувалася історико-релігієзнавча школа дослідників
релігійного життя України. Пащенко залишив як своєрідний пам’ятник собі
низку відомих з історичного фаху кандидатів і докторів наук. Я, автор цієї
статті, навіть в гадці не мав, що колись писатиму поминальну статтю по
Володі, носитиму квіти до його могилки в Полтаві. Проводячи періодично в
Полтавському педуніверситеті Пащенківські читання, ми в такий спосіб
будемо залишати в живих нашого колегу.
Система тих визначальних принципів, норм наукового пізнання, якими
керується в своїй професійній діяльності той чи інший дослідник, становлять
підвалини його методології як науковця. Наукові принципи мають об’єктивний
зміст, але самі по собі вони є логічним синтезом тривалої пізнавальної діяльності.
Вони різними за рівнем своєї зрілості були у Володимира Пащенка як вченого з
кандидатським науковим ступенем, і Пащенка-вченого –доктора наук.
Характерними рисами зрілого В. Пащенка (а я його добре знав, бо він у нас в
Інституті розпочинав свою наукову кар’єру) були загальність, синтетичність,
практична зорієнтованість, методологічність у системі історичного знання. Втім
принципи – це не лише своєрідний підсумок досліджень, а й вихідний пункт для
їх подальшого розвитку. Тому специфіка принципів проявляється насамперед у
характері їх методологічних функцій, здатності бути засобом організації й
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орієнтування пізнавального процесу й ставити певні вимоги до пізнаючого
суб’єкта. Таку функціональність принципів забезпечує наявність в їх змісті у
знятому вигляді здобутків наукового пізнання в цілому чи його певного
різновиду. Особливістю В.Пащенка як науковця було те, що він, маючи базову
філософську освіту і з філософії кандидатську ступінь, вміло користувався не
лише загальнофілософською методологією, а й, працюючи в історичній
інституції Полтавського університету, збагнув ази історичного пізнання.
Визнаючи поділ принципів наукового пізнання на конкретно-наукові й
загальнонаукові, В. Пащенко усвідомлював, що останні виконують свої
евристичні функції лише за умови власного трансформування відповідно до
специфіки досліджуваного об’єкта. У його випадку – до специфіки об’єктів
історичної науки. Як дослідник-релігієзнавець, В. Пащенко виходив з того, що в
процесі конкретного пізнавального функціонування загальнонаукові принципи
спеціалізуються, орієнтуються на конкретну сферу наукового пошуку. Для нього
такою сферою постало, скажемо так, українське християнство у двох його
конфесійних виявах – православному і греко-католицькому.
Релігієзнавство, як і будь-яка інша розвинута наукова система, в своїй
структурі має принципи, що є вихідним пунктом розвитку всієї дисциплінарної
системи знань, в тому числі й історичної.
Найбільш фундаментальними в релігієзнавчому пошуку є принципи
об’єктивності, історизму, загальнолюдськості, світоглядного плюралізму,
позаконфесійності, що визначають специфіку функціонування решти принципів
релігієзнавчої методології, взагалі весь зміст релігієзнавчої системи. Ці вихідні
принципи логічно не суперечать один одному, а навпаки - взаємодоповнюють,
разом охоплюють собою всю сферу наукового осягнення релігії. Коли вони
включаються в функціонуючу систему релігієзнавства, яке серед інших своїх
дисципоінарних виявів має й історію релігії, то їх загальнонаукова визначеність
набирає конкретно-наукового змісту, діє як конкретна заданість. У Пащенка вона
була історичною.
Світоглядна зорієнтованість релігієзнавчого знання, яким оперує
науковець, культурна чи релігійна традиція, до якої він був причетний у своєму
житті, позначаються на системі подання ним методологічних принципів, на
методологічних засадах наукового дослідження релігійних феноменів, їх історії
і функціонування. В.Пащенко виокремлює ті дослідницьуі штампи, якими мали
керувалися в своїх дослідженнях релігійних феноменів науковці радянської
доби. Серед них оцінка релігії як ворога соціального прогресу, зокрема
соціалізму у комунізму, ворога науки, культури, всебічного розвитку особи
тощо.
В дослідженнях релігійних явищ і процесів доби тоталітаризму науковці
радянського часу мали послуговуватися загальними принципами філософії
діалектичного матеріалізму, а саме: матеріальності, взаємозв’язку, розвитку,
відображення, партійності. Визначальним був принцип матеріальності, що
зумовлювало матеріалістичний монізм дослідницьких пошуків релігієзнавцівмарксистів. Визначаючи матеріальний початок всього, розглядаючи все суще як
форму прояву чи властивість матерії, принцип матеріальності відтак орієнтував
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на виключення якогось трансцендентного начала.
Слугування названими вище принципами утверджувало ставлення до
релігії як до антинаукового, антикультурного, соціально негативного явища. На
цій основі зросла та опійна оцінка, до якої опустився В.Ленін, розглядаючи
вислів К.Маркса “релігія є опіум народу” як “наріжний камінь усього світогляду
марксизму в питанні про релігію”. Такий поворот думки звульгаризував наукові
погляди на релігію. Замість пошуку зумовлюючих наявність релігійних вірувань
чинників, дослідники орієнтувалися на пошук ефективних шляхів подолання
релігійності. Того часу спрацьовувала, наголошує В.Пащенко, критикуючи
апологетичні праці щодо радянської доби нинішнього президента Російської
Асоціації релігієзнавців М.Одинцова, формула «революційної доцільності» при
нищенні храмів і монастирів, забороні діяльності низки конфесій, ув’язненні
служителів культу тощо. В.Пащенко слушно не погоджується з тим же
Одинцовим, що це нубито було спотворення ленінських принципів ставлення до
релігії, церкви та віруючих. «Факти свідчать, - наголошує полтавський вчений, що демократичні принципи були лише декларовані, а в реальній дійсності вже з
перших місяців ралдянської влади реалізовувався курс на знищення конфесій»
(Пащенко В.О. Православ’я в новітній історії України. – Полтава, 2001. – С. 2425).
Однією з основних методологічних засад будь-якої, в тому числі й
релігієзнавчої, галузі наукового знання є принцип об’єктивності. Із-за браку
можливості тут розглянути в повному обсязі і всі інші принципи релігієзнавчого
пошуку, притаманні В.Пащенку, я зупинюся в цій статті лише на ньому.
Вихідна вимога принципу об’єктивності – розглядати феномен релігії
таким, яким він є, нехтуючи при цьому, як це наголошує В. Пащенко у
передмовах до своїх книг, з одного боку, якимись богословськими установками,
настановами церковних соборів, повчаннями церковних діячів, які часто мають
суб’єктивний, емоційний, упереджений, заангажований відтінок у своїх оцінках
релігійних феноменів, а з другого – заполітизованими й ідеологізованими
оцінками релігійних явищ певними суспільними і політичними силами.
Релігієзнавче дослідження, як і взагалі наукове пізнання, постійно
наштовхується на суперечність: з одного боку, систематичність (незавершеність)
пізнання і системи знання, з іншого – претензія системи знань на довершену
істинність. Ця суперечливість ґрунтується насамперед на визнанні розвитку
релігійних феноменів. Необхідність їх пізнання як таких, що змінюються, і
потреба мати нібито завершену систему знань про них взаємно передбачають
одне одного. Тож, істина як наукова система знань про релігію у своєму розвитку
повинна збігатися з істиною як процесом пізнання її. Це відбувається лише тоді,
коли наукове пізнання осягає релігію в її внутрішній необхідності. Рефлексія
знання з одержаного раніше змісту йде по “контурах релігії” в самого себе. Цей
пізнавальний рух виступає як якесь коло, але таке, що передбачає у системі
власного знання “початком свій кінець”.
Нерозуміння цієї діалектики пізнавального процесу ховає в собі небезпеку
досягнення якоїсь завершеності у пізнанні певних релігійних феноменів.
Прикладом може бути марксизм-ленінізм, який претендував на абсолютність у
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своїх опійних оцінках релігії, окремих її конфесійних виявів, її суспільного
функціонування. В.Пащенко на багатому фактичному матеріалі у своїх працях з
історії православ’я і греко-католицизму показує те, як глумилися партійні і
державні чиновники Союзу над совістю вірян цих церков, з якими духовними
трагедіями пов’язана реалізпція Компартією своєї установки, що в комунізм з
релігією ввійти не можна.
У своєму науковому пошуку В.Пащенко виходив з того, що релігієзнавча
система, яка претендує на об’єктивність, має бути відкритою й орієнтованою на
подальший розвиток. Предмет її пізнання слід брати в розвитку його внутрішньої
необхідності.
Спосіб
дедукції
в
релігієзнавчому пізнанні
треба
використовуватися як процес відтворення об’єктивного розвитку релігійних
феноменів і подій в системі категоріально-понятійних визначень, а не як
принцип для побудови формально замкнутої системи знання.
Саме це характеризує наукові праці В.Пащенка, присвячені дослідженню
українського православ’я і греко-католицизму.
В змісті знань про релігію можна віднайти два моменти, що тісно пов’язані
з об’єктивним. Це, насамперед, об’єктивний зміст знання, що виражається в
достовірності відображення релігійних явищ і процесів, закономірностей
релігійного життя. Процес наближення знання до об’єктивності позначається
поняттям об’єктивізація. Він тісно пов’язаний із процесом здобуття знань і
взагалі не має якоїсь усталеної логіки. В релігієзнавстві об’єктивізація
здійснюється на основі певної системи специфічних принципів-установок.
Насамперед потрібно перенести знання з умов, де вони були здобуті, в умови, за
яких об’єкт пізнання ще не зазнав впливу оцінок пізнаючого суб’єкта, оцінок
історично сформованої щодо нього громадської думки. Це передбачає,
насамперед, виділення в цьому знанні інваріантного щодо способу його здобуття
змісту і перенесення його (знання) в умови, так би мовити, природні, умови “длясебе-буття-пізнаваного об’єкта”. Саме так діяв В.Пащенко, вивчаючи феномен
греко-католицизму у сволїй монографії «Греко-католики в Україні». Тривалий
час у вітчизняному релігієзнавстві (як світському, так і православнобогословському) домінувала думка, що Берестейська унія зумовлена дією суто
зовнішніх сил, а саме – польської влади і єзуїтів, а не тими процесами, які
відбувалися в Українській церкві наприкінці XVI ст. В історії свого
функціонування Унія виступала лише в ролі засобу окатоличення і полонізації
українського населення. Але спрва в тому, що є цілий ряд об’єктивних умов, які
“природним шляхом” привели до унії з Римом. Серед них, на чому наголошує
В.Пащенко, слід назвати не лише кризовий стан православ’я в Україні XVI ст., а
й такий аспект культурно-історичного процесу епохи Відродження та
Реформації (до якого була причетна й Україна) як формування національних
церков. Утворення Греко-католицької церкви як нової національно-релігійної
течії українства було далекоглядною реакцією українського єпископату на
втрату впливу Київської митрополії, на спроби підпорядкувати українську
церкву католицькій ієрархії Польщі.
Ось як дослівно висновує В.Пащенко щодо долі греко-католицизму в
історії українського народу у своїй праці «Греко-католики в Україні»:
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«Підсумовуючи сказане, зазначимо, що, на наш погляд, греко-католицька церква
не була більш антинародною в класовому суспільстві, ніж Російська православна
церква, римо-католицька чи будь-яка інша, а її прийняття – це наслідок змови
групи зрадників із числа православних єпископів. Брестська унія зумовлена
глибокими внутрішніми і зовнішніми факторами, найголовнішим із яких є
гнітючий стан православної церкви в Україні в ХУІ столітті. Світський патронат
над церквою, неспроможність Константинопольського та інших східних
патріархів оздоровити церковний організм, загроза латинізації та полонізації
православного українського населення, політичний тиск Москви з її прагненням
стати «третім Римом» у східному християнстві вимагали пошуку шляхів виходу
з кризи, реформування церкви. Православні єпископи, відомі світські дічі
справедливо вбачали єдиний вихід у церковній унії із могутнім на той час Римом.
Проте, як засвідчила історія, унія не виправдала себе, оскільки спричинила
глибоку багатовікову релігійну кризу, котра позначилася на всій подальшій долі
українського народу, викликала церковні і національні конфлікти. Хоча заради
істини слід зазначити, що і в трагічному виявилися позитивні елементи, оскільки
і православні, і уніати опинилися перед необхідністю дбати про піднесення
освіти, культури, розбудови шкіл тощо… Виразно національний характер грекокатолицької церкви, інтеграція в українське суспільство викликали щодо неї
негативну реакцію у всіх поневолювачів українського народу. Після
Берестейської унії греко-католицизм став традиційною, а згодом - національною
українською церквою» (Пащенко В.О. Греко-католицизм в Україні. –С.24).
Наголошуючи водночас на тому, що не слід ідеалізувати історію УГКЦ,
В.Пащенко зазначає, що конфесія допускалася у своєму повсякденному житті
чимало помилок, володіючи земельними угіддями, вона також вдавалася до
експлуатації чужої праці, інше. Проте при співставленні таких прикрих фактів з
тим, який здобуток мала церква в розвитку національної освіти і культури,
національному самозбереженні, негатив церкви стає непомітним. В.Пащекеко
зрештою наголошує: «До історії уніатської церкви слід підходити з діалектичних
позицій, розглядаючи її в контексті складних політичних процесів того часу»
(Там само. - С. 10, 14-15).
Висновок В. Пащенка, що самі умови національного занепаду породили
революціонерів-ієрархів церкви, котрі, незважаючи на традиції, минувщину,
місцеві традиційні авторитети, почали шукати радикальні засоби повного
відродження нації, є глибоко науковим і сміливим за умов тієї негативної
громадської думки щодо Берестейської унії, яка є домінуючою в домінуючому в
Україні православ’ї.
Виграшем для В. Пащенка як вченого було те, що він обстоював у своїх
працях нейтральні щодо традиційних українських конфесій – православної чи
греко-католицької – позиції. Він розв’язує проблему взаємовідносин і
протистояння в Україні різних віровизнань без симпатій чи антипатій до кожної
з існуючих українських церков. Позаконфесійно звучать і зважені, науково
обґрунтовані практичні застереження автора Українській державі у своїй
діяльності виявляти, як того вимагає Конституція країни, рівний підхвд до всіх
конфесій в ній сущих.Міркування В. Пащенка, якщо їх повернути на
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дослідницьку діяльність, звучать як вимога не ставити в науковому відтворенні
історії релігій принижене становище, дотримуватися в науковому пошуку
рівноваги в оцінці конфесій, більше того – дбати про їх однаковий авторитет.
Саме такий підхід виявляє В. Пащенко у своїх оцінках православ’я і
католицизму, зокрема – греко-католицизму. А якщо взяти ще й зорієнтованість
ним своїх аспірантів і докторантів на об’єктивне дослідження різних
протестантських течій, то до названих двох християнських конфесій додамо ще
й протестантизм.
Релігієзнавчий пошук вимагає застосування принципу позаконфесійності.
Привнесення конфесійного забарвлення у пізнавальний процес, за В.Пащенком,
аналогічне звертанню в ньому до принципу партійності, коли процес пізнання
пов’язувався з певним класовим інтересом, а його наслідки підпорядковувалися
всіляким соціальним спрямуванням певних соціальних груп.
Добре знаємо, що фактично конфесійно зорієнтованими є всі книги з
історії тієї чи іншої християнської течії, авторами яких виступають релігієзнавціпослідовники тих конфесій, про які вони пишуть. Так, якщо Іван Огієнко
намагався довести, що Україну-Русь хрестив Володимир Великий у православ’я,
то Юрій Федорів у своїй “Історії Церкви в Україні” зауважує, що “в тому часі,
коли наші предки приймали Христову віру, між Римом і Константинополем були
єдність і злагода. Церква була одна – Христова, Апостольська і Вселенська з
папою як видимим главою Церкви”. При цьому обидва автори, обстоюючи свої
конфесійні інтереси – православні чи греко-католицькі, з явною заангажованістю
тлумачать одну й ту саму історичну подію, подають загалом спотворену
інформацію про неї. Такому спотворенню служив підбір ними емпіричних
показників, оціночні судження, а також упередженість в аналізі поглядів свого
опонента з іншої конфесії. Конфесійна установка, як і пролетарська партійність,
вимагає формування системи знань з тієї чи іншої проблеми, яка відповідала б
заданим ще до самого пізнання висновкам. Конфесійно зорієнтований дослідник
перетворюється швидше в ілюстратора заздалегідь визначеної концепції, а не в
шукача істини. Така пізнавальна позиція зумовлена насамперед впевненістю
дослідника в єдиноістинності, богоугодності, боготворимості своєї конфесії та
хибності інших на шляху богошукання. В.Пащенко у своїх працях не лише не
допускає подібні конфесійні збочення (хоч, зрозуміло, історично він ближче до
православ’я), а й показує їх однобічність, необ’єктивність, наукову
неспроможність. Особливо багато праць із упередженою критикою грекокатолицизму і певним «відбілюванням» православ’я було в роки радянської
влади. В. Пащенко не лише вказує на наукову неспроможність їх засадичних
принципів, а й поіменно називає тих, хто був, зокрема, в «антиуніатському хорі».
Проте конфесійний підхід характеризує не лише процес здобуття знань, а
й характер користування ними. Ідеологи кожної конфесії всіляко прагнуть
використовувати наслідки наукових пошуків задля утвердження концептів свого
віровчення чи історії його, ігноруючи або спотворюючи при цьому реальний їх
зміст, а також той факт, що самостійно наукові знання, якщо їх відповідно
інтерпретувати, прямо й безпосередньо не виражають якісь конфесійні інтереси.
Конфесійний підхід, наголошує В.Пащенко, веде до втрати знаннями їх
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об’єктивного змісту. То вже не знання, а конфесійна побрехенька.
В.Пащенко виступав проти жонглювання фактами при описанні тих чи
інших історичних подій, закликав до нетенденційного, але всебічного
висвітлення всіх чинників, які зумовили ту чи іншу подію, той чи інший
історичний процес. «Так, - пише він, - деякі автори… звинувачують патріарха
Олексія, інших ієрархів, церкву в цілому в плазуваннях перед Сталіним. Не
будемо спростовувати їх оцінки. Кожен має право на власну думку. Хоча, на наш
погляд, у панегіриках на славу вождя церква, скоріше за все, висловила щиру
вдячність за обмежені, але все таки можливості офіційного існування, надані їй
Й.Сталіним… РПЦ мусила це зробити, ураховуючи відсутність варіативності у
своїх діях за наявних на той час умов» ( Пащенко В.О. Греко-католики в Україні.
– С. 145, 135).
Методологічна функція об’єктивності реалізується в нормативних вимогах
принципу плюралізму. Сутність принципу плюралізму полягає саме не у
визнанні можливості здобуття багатьох об’єктивних істин при вирішенні однієї
і тієї ж пізнавальної проблеми, а у визнанні права на існування різних
пізнавальних підходів, різних концепцій на шляху до істини. Це передбачає
наявність різних світоглядних, методологічних, логіко-гносеологічних ракурсів
розгляду тієї чи іншої проблеми. Отже, принцип плюралізму санкціонує повне
рівноправ’я в пізнанні релігійних феноменів різних теорій, вчень та ідей, а не у
визнанні наявності багатьох істин з одного й того ж питання. Релігієзнавчий
плюралізм передбачає насамперед рівне ставлення дослідника до різних
конфесій, визнання того, що Бог є один, а шлях кожної людини до нього (це
зумовлено не тільки її менталітетом, а й широким спектром різноманіття умов її
буття) може бути різним. Будь-яка моноконфесійна оцінка релігійного процесу
веде до спотвореного його відображення. Вчений релігієзнавець може бути
послідовником певної конфесії, але коли його конфесійність виростає в
науковому пошуку в упередженість щодо інших релігійних течій, в прагнення
якось підкреслити винятковість власної віри, то повної об’єктивності в цьому
дослідженні вже не буде.Об’єктивність своїх наукових висновків В.Пащенко
доводить саме своєю неупередженістю до поліконфесійності, до різноманіття
конфесійного релігієвибору. Навіть образно – однаковим обсягом своїх двох
основних монографій про православ’я і греко-католицизм – В.Пащенко нібито
сказав своїм читачам: я конфесійно незаангажований.
Конфесійний суб’єктивізм спрацьовує в орієнтаціях дослідницького
пошуку, підборі емпіричного матеріалу, в акцентації уваги на певних елементах
догматичної системи тощо. Вчений намагатиметься довести недосконалість
інших для нього конфесійних систем. Такого у В.Пащенка в його працях немає.
Він рівний у своєму ставлення до різних християнських систем і водночас вчить
вміло користуватися тими фактами, які подаються в різних архівних джерелах,
бо ж є факти (їх має з одного й того ж питання бути декілька) і фактики.
Описаний кимось історичний факт – то суб’єктивний образ дійсного факту. Саме
суб’єктивний, бо ж описує його людина з певними своїми оціночними
установками, які часто бувають заангажовані (в пізнаннях релігійних феноменів
– конфесійно заангажованими).
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Прикладом останньої тези може бути “Архив Юго-Западной Руси”, на який
часто посилаються релігієзнавці, досліджуючи історію релігійного процесу в
Україні. Кожне з джерел “Архіву” є суб’єктивною і водночас православноконфесійною фіксацією автором подій, явищ чи процесів. Підбір документів до
збірника також був конфесійно зумовленим (а то й замовленим), оскільки
входження Московської Православної Церкви в систему державного життя
призводило до контролювання видавничої діяльності в царській Росії. Саме тому
В.Пащенко неодноразово наголошував на обережності в користуванні архівними
фактами при описанні подій релігійної історії (навіть не стільки в їх описанні,
скільки в їх підборі та інтерпретації).
Принцип об’єктивності в межах релігієзнавчих досліджень реалізує свій
потенціал через установку на цілісне дослідження релігійного феномену.
Головний зміст цієї установки полягає в тому, що в процесі об’єктивного
теоретичного аналізу релігійних явищ і процесів будь-яке окреме розглядається
не “саме по собі”, а в системі конкретної цілісності. Релігієзнавство вчить про
наявність в структурі релігії таких її складових, як релігійне світорозуміння,
релігійне світовідчуття, релігійний культ, а також релігійна організація. Проте на
кожному етапі розвитку релігійного феномена вони по-різному поєднуються та
функціонують, знаходять вираз у кожній з його конфесійних визначеностей.
Відтак вивчення релігійних процесів (і це характерно для праць В. Пащенка) не
можна зводити до вивчення лише історії організацій тієї чи іншої конфесії.
Релігія завжди виступає як конкретна цілісність, що історично виникла, має
здатність до самоорганізації та розчленовується на свої складові лише відносно.
Принцип цілісності передбачає застосування до релігії, як складно
структурованого явища таких методологічних підходів:
1) релігія – це сукупність елементів, певним чином взаємопов’язаних і
взаємозумовлених розвитком самої її цілісності. Релігія як ціле виступає в ролі
самостійного феномена, її елементи – в ролі частин; водночас вони є відносно
самостійними в своєму розвитку і можуть служити (за умови визнання їх
елементами цілого) об’єктом для окремих релігієзнавчих досліджень;
2) органічна цілісність релігійного феномена є динамічною, але розвиток
його як цілого і його елементів не веде до порушення її сталості, стабільності;
3) специфіка органічної цілісності релігійного феномена (історично й
конфесійно) визначається загальними закономірностями його становлення й
розвитку.
Об’єктивне буття конкретних конфесійних визначеностей релігії (окремих
конфесій, національно-державних або світових релігій, окремих церков) входить
у цілісну систему єдності. Тому для об’єктивного аналізу релігії як специфічного
духовного явища масштабом визначеності має виступати загальна цілісність її
складових. Одиничні вияви релігії, взяті самі по собі, не дозволяють осягнути
загальність її буття. На такі висновки орієнтує опрацювання нами праць
В.Пащенка про православ’я і греко-католицизм..
Таким чином, принцип об’єктивності, як базовий принцип, потребує в
релігієзнавчому пізнанні, як це нами засвідчено вище, доповнення, зокрема,
принципами позаконфесійності, плюральності та цілісності.
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Привнесення в дослідницький процес професійної, демографічної,
територіальної, національної, соціальної та іншої зацікавленості веде до
перекосу в науковому пошуку. Задля забезпечення об’єктивності знання в
дослідницькій роботі, наголошує В.Пащенко, слід орієнтуватися на
загальнолюдські цінності.
При вивченні релігійних феноменів взагалі, а особливо конфесійних
модифікацій релігії, як це зазначає неодноразово В.Пащенко і що виявлено у
його наукових працях, важливо завжди дотримуватися принципу історизму, який
є одним із вузлових в релігієзнавчих дослідженнях. Історизм в дослідженні
релігійних феноменів – це насамперед з’ясування не того, чим і якими вони є, а
вивчення того, від чого і в чому вони відійшли, якими були і якими у силу низки
чинників стали й функціонують в наш час..
При вивченні релігійних феноменів слід відрізняти дослідження їх історії
як світоглядного процесу і як організації, не підміняти останнім перше, бо в
світоглядному процесі вже перемішуються в чистому вигляді елементи
світськості, звичайної людської суб’єктивності, тобто й позарелігійні чинники.
Яскравим прикладом є стан сучасного Українського православ’я, роз’єднання
якого зумовлене не віроповчальними особливостями конфесії, а політичними,
національними й егоцентричними чинниками.
В науковому пізнанні принцип історизму знаходить свою подальшу
реалізацію в принципі конкретності. Конкретно-історичний підхід до вивчення
релігійних явищ і процесів вимагає відображення досліджуваного об’єкта в такій
системі понять і уявлень, яка відтворює специфіку зв’язків цього об’єкта і
відповідає певному ступеню його еволюції. Згідно з цим принципом не слід
віднаходити в минулих етапах розвитку релігійного феномена щось не властиве
часу дії явища. Принцип конкретності вимагає також історичного підходу до
понять, якими оперували й оперують релігієзнавці. Принцип історизму, як
наголошує В.Пащенко і показує на прикладі українського православ’я і грекокатолицизму, водночас вимагає розглядати релігійний об’єкт в його розвитку.
Але це вже тема для окремої ді. Так само окремі доповіді можна робити й з того,
як працюють в працях Володимира Пащенка інші принципи релігієзнавчих
досліджень.
5.10 Михайло ГАЙКОВСЬКИЙ В ЙОГО РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ
ДІЯННЯХ
Раптово пішов з життя кандидат історичних наук, львівський професоррелігієзнавець Михайло Гайковський. У його особі відійшов у вічність відомий
вчений-педагог, громадсько-релігійний діяч, український патріот, люблячий
батько. Прийшов Михайло Гайковський у світ на Тернопіллі 7 квітня 1947 року.
Далі – сільська середня школа, навчання на історичному факультеті Львівського
університету, служба в Армії, праця в Інституті суспільних наук (нині –
українознавства) НАН України, де молодий науковець захистив кандидатську
дисертацію з історії православної Церкви на Буковині. Найбільше талант
Михайла Гайковського виявився на вузівсько-педагогічній роботі. Рідним домом
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для нього став Львівський лісотехнічний університет, де покійний працював
доцентом багато років і до останніх днів життя. Тут він був обраний професором
кафедри соціології й культурології. Пан Михайло зачаровував своєю ерудицією
і педагогічною майстерністю студентів тих вузів, де йому випадало викладати
низку суспільствознавчих предметів.
Працював він водночас в декількох навчальних закладах, бо ж після
трагічної події вісімнадцятирічної давності – смерті милої серцю п. Михайла
дружини приходилося самотужки з християнською любов’ю вихожувати до
здоров’я тяжко хворого синочка Іванка і водночас турбуватися про його
навчання в школі.
Але релігієзнавчий загал України добре знає Михайла Гайковського
насамперед як вченого-історика. Він не замкнувся в своїх дослідженнях
тематично на православній історії Буковини. Об’єктом наукової уваги його стала
Українська Греко-Католицька Церква в її історії і функціональності в
суспільному та духовному полі України, а насамперед велика постать
української історії першої половини ХХ століття митрополит Андрей
Шептицький. М.Гайковський працював над докторською дисертацією,
присвяченою цьому реформатору і відроджувачу українського грекокатолицизму. Науковець любив працювати в архівах. Плідні пошуки його
завершилися видруком численних документів і матеріалів про Львівський
псевдособор 1946 року в книзі «Хресною дорогою». З ініціативи М.Гайковського
проводилися у Львові наукові конференції з різних проблем історії католицизму,
суспільного буття греко-католицизму на теренах України. Своїм
видрукомМ.Гайковський відстежив візит в нашу країну покійного вже Папи
Івана Павла ІІ, присвятивши цьому Папі одну із своїх книг.
Львівський професор був активним членом Української Асоціації
релігієзнавців, часто заспілковувався із своїми друзями-науковцями в Києві.
Помітною була активність Михайла Гайковського в мирянському русі
українського греко-католицизму. Він був заступником голови Світового
Християнського Конгресу мирян УГКЦ, членом Львівського клубу грекокатолицької інтелігенції. Українське релігієзнавство понесло тяжку втрату. Ми
завжди у своїй праці в західному регіоні опиралися на таких фахівців, як
Михайло Гайковський, запрошували його на наукові конференції, до написання
колективних робіт. Професор залишив про себе помітний слід в релігієзнавчій
науці і світлу пам’ять у всіх, хто його знав і творчо співпрацював з ним. Пухом
земля тобі, дорогий Михайле! Ти залишаєшся в історії українського
релігієзнавства назавжди.
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П І С Л Я С Л О В О
Дана книга є вибіркою моїх статей про діячів конфесій українського
релігійного поля і дослідників релігійного життя України. Статті ці писалися в
різні роки, а тому у своєму змісті мають віддзеркалення релігійних процесів
свого часу, а також оцінки релігійної минувшини України в контексті сприйняття
її в рік написання мною тієї чи іншої праці, яка тут постає як окремий розділ. Я
не прагнув їх осучаснювати, переписувати, щось додавати. Подеколи лиш роблю
невеличку заувагу. Та й не часто в якихось змінах чи доповненнях відчувалася
потреба. Як історію не перпишиш, так і її оціночне описання не зміниш. Тим
більше це стосується осіб релігійного життя і вже написаного у своїх працях
дослідниками, творчі здобутки яких також стали історією. Я не прагнув усувати
повтори в статтях про окремих мислителів, бо ж тоді прийшлося б втручатися в
логіку осмислення заявленої в статті проблеми. Може мої оцінки постатей
релігійної історії і її дослідників не співпадають із сприйняттям їх читачем, то
тут залишаю за ним право написати свою статтю, податися з нею до нашого
квартальника «Українське релігієзнавство».
Я не став доповнювати мною вже описане за двадцять останніх років
новими іменами, бо ж то є велика творча робота, яка потребує немало часу й
творчих зусиль. Хоч відчуваю себе великим боржником М.Костомарова і Лесі
Українки, М. Грушевського і В. Липинського, А. Єришева і Є.Дулумана, В.
Горського і В. Нічик.
За мого редакторства готуємо до видруку десь в 2018-2019 роках
«Українську Релігієзнавчу Енциклопедію» (залежно від наявного матеріалу).
Вона вмістить статті-довідки про нові постаті духовного життя українства. Маю
свої статті про декого із здравствуючих нині науковців-релігієзнавців, які писав
до їх круглих дат в «Релігійну панораму», а чи ж в «Українське релігієзнавство».
Мені хотілося б написати свої пам’ятні статті про творчий здобуток
професорів А.Аветисяна, Б.Лобовика, В.Зоца, М. Заковича, П.Лобазова,
Ю.Калініна та
І.Власовського, науковців нашого фаху І. Бражника,
Ю.Поліщука, М.Філоненка, Ю.Терещенка та В.Щедріна, з якими я був у
близьких дружніх відносинах. Це – борг, але він, зрозуміло, вимагає вільного
часу для грунтовного опрацювання їх творчого здобутку, а ще більше – здоров’я.
Хотілося б ще написати свої статті-оцінки творчої вдачі докторів наук
А.Арістової, Е.Бистрицької, В.Бодак, В.Бондаренка, Ю.Борейка, О.Борисової,
Л.Виговського,
Л.Владиченко,
Т.Гаврилюк,
Н.Горбача,
В.Докаша,
В.Єленського, М.Заковича, Л.Кіндратика, В.Климова, В.Литвинова, П.Лобазова,
В.Лубського, І.Мозгового, М.Мурашкіна, П.Павленка, О.Предко, І.Преловської,
О.Сагана, П.Сауха, Р.Сітарчука, Р.Соловія, Дм.Степовика, Н.Стоколос,
М.Тимошика, Л.Филипович, Є.Харьковщенка, М.Черенкова, В.Шевченка,
О.Шепетяка, Р.Шеретюк, Л.Шугаєвої, А.Щедріна, П.Ямчука та П.Яроцького,
зарубіжних докторів - Г.Біддулфа, Г. Гоффмана, К.Дюрема та К.Елбак’ян, наших
кандидатів наук – авторів релігієзнавчих книг М.Бабія, А.Бойко, А.Булатова,
І.Гаюк, Р.Горбаня, О.Горкуші, І.Гудими, А.Желоваги, С.Здіорука, М. Кирюшка,
О.Кисельова,
В.Кузєва,
Г.Кулагіної,
Є.Мартинюка,
О.Недавньої,
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Н.Недзельської, О.Сарапіна, В.Титаренко, С.Шевченка, А.Юраша та
М.Якубовича. Зрозуміло, що для цього потрібний час (і не малий). А я нині
працюю за принципом церебральної гігієни Конта: не читай те, що пишуть інші,
пиши сам. Водночас мої колеги знають ще один принцип життя Колодного: ніч
твоя хай не вся буде віддана сну – півночі спи, решту півночі – пиши нові праці.
То ж спішу жити, бо прагну встигнути зреалізувати різні задуми. За мною
ще «Кобзар України» Тараса Шевченка. Здійснити моє хотіння із написання
статей про колег дає мені можливість наша «Українська Релігієзнавча
Енциклопедія». Повторюся: гадаю, що вона побачить світ в 2018-2019 роках. Це
– один із моїх планів на решту років життя. Десятитомник «Історія релігії в
Україні» вже видрукувано. Його Г.Филипович розміщує на нашому
релігієзнавчому сайті.
Водночас мені хотілося б викреслити із когорти наших українських
релігієзнавців зрадників українства В.Волошина і А. Глушака. Ми їх зробили
докторами наук для фашистської Росії. Помилилися… Що поробиш! Вибачаюсь
за них перед Україною! Всі ми помиляємося. Навіть Бог створив грішного
Адама.
Здавалося б, завершити це Післяслово варто було б Словом про себе як
помітною особою в українському релігієзнавстві. Проте тут це робити не стану.
По-перше, тому, що свою книгу споминів «Слово про себе і життя Майданом»
завершую писати і в цьому, круглому для мене за паспортом, 2017 році також
скоро видрукую. По-друге, тому, що на четвертій сторінці обкладинки цієї книги
коротко мій науковий здобуток оцінено. Деталізувати його тут певне немає
потреби.
Кажуть, що щасливою є та людина, в якої життя складається так, як того
вона забажала, це б то омріяла. Часто питаю себе: твоє життя складалося так, як
ти хотів? наявні твої вдачі були очікувані? Загально відповідаю: НІ.
Був дитям, не з моєї волі батько був переслідуваний в роки сталінськоберіївських репресій, а тому прийшлося жити за свідоцтво-паспортними даними
мого брата Толі, які після своєї смерті він «залишив» мені. Відтак народивася в
селі Софіївка, яке недалеко від Канева з’явилося на основі хутора Моринчанка,
до якого пан Енгельгарт виселяв чимось невдоволених ним кріпаків із відомих
шевченкових Моринців і Керелівки. Хотілося б мати батька, не жити по чужих
хатах в роки війни, мати одяг і їжу, але смерть його, як штрафника, від кулі
німецького снайпера зробила мене напівсиротою в роки, коли за тебе опікуюють
твої батьки. Вдячний мамі за те, що вона не дала вмерти в ті тяжкі роки.
Школа… Тяжко вона мені далася, бо ж приходилося з лісу, де розміщена
військова частина (в ній працював вітчим), вдень і вночі, в погоду і непогоду, в
дощ і сніг, голодним і ненаїденим шмаляти пішки по 10 кілометрів лише в один
кінець до сіл Білозір’я, а потім - Дубіївка і при цьому вчитися добре, бо ж заробив
своїми успіхами срібну медаль.
Хотів стати журналістом, але із-за перебору медалістів на цей факультет
пішов на філософський, не знаючи взагалі, а що то є «філософія». За наслідками
навчання і громадської активності мав залишитися на роботу/аспірантуру в
Києві, але компартійні хлопці перехопили вакантні місця праці в столиці,
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прийшлося їхати в неукраїнську і в надто дороговизну Одесу.
Незабезпечення житлом спонукала перейти на роботу в Чернівецький
університет. Тут я за незрозумілих симпатій ректора К. Леутського став в 1967
році деканом всесоюзного факультету підвищення кваліфікації викладачів
суспільних дисципаплін, а в 1970-му – зав.кафедрою філософії. Кафедра була
велика – 18 викладачів, 14 з яких – кандидати наук.
Але якщо любов до свого рідного, українського була одним із приводів
залишити Одесу (не міг викладати московською), то в Чернівцях вона ледь не
довела до ГУЛАГу. Попав на крючок і постійне слідкування спецорганів.
Виручив (хто б ви думали?) працівник КДБ, який потаємно порадив негайнго
залишити Чернівці, університет. Думав працювати в Київському, як те мені
пообіцяв товариш ще університетських років Іван Надольний, який в 1977 році
тут був деканом філософського факультету. Але сволота Іван Курас від імені ЦК
не дозволив Надольному взяти мене на роботу до КДУ із мотиву, що «в Києві і
без Колодного націоналістів вистачає». То ж приютив Житомир завдяки тому,
що там тоді працював однокурсник Іван Сапацинський. Після університетів
тяжко давалася робота із надмірною педагогізацією в Житомирському
педінституті.
Тому скористався пропозицією перейти на наукову роботу до Інституту
філософії НАНУ. Але тут постала проблема прописки в Києві. Допомогла
однокурсниця Ліда Шелест, давши можливість батькам першої дружини Альди,
продавши хату в Косові і купивши в Броварах, прописати нас у себе. Став
працювати в Інституті за релігієзнавчим фахом, хоч писав докторську з проблем
специфіки соціального пізнання. Як говориться в пісні: «Смерть одна розлучить
нас». Тяжка хвороби вірної дружини, з якою прожив 27 років (а до того дружили
ще 4 в університеті) залишила мене наодинці в цьому світі. Природа не дала нам
можливість продовжити наш рід. Трагедія одинокості, безсвоєдітності прийшла
до мене відтоді на роки життя.
Без орієнтацій на те, в 1987 році став керувати відділом філософських
проблем релігії і атеїзму після добровільного залишення Інституту Є.Дулуманом
і переходом на пенсію Б.Лобовика. З 1993 року є заступником директоракерівником Відділення релігієзнавства Інституту філософії. Остання посада
також з’явилася для мене неочікувано після переходу на очолення бібліотеки ім.
Вернадського О.Онищенком. Відчував підтримку директора Інституту академіка
В.Шинкарука. Це він мене взяв до Інституту на роботу, знехтувавши відомою
порадою ЦК.
Друге моє одруження із Людмилою Филипович відбулося якось
неочікувано в 1991 році. З’явилися труднощі із входженням в її сім’ю,
відношенням
з
дітьми
при
живому
для
них
батькові,
сприйняттям/несприйняттям мене. І хоч пройшло відтоді вже біля 30 років з днів
нового одруження, але живеш з очікуванням чогось непередбаченого, без
відчуття життєвої повноти.
Про мої наукові заслуги краще б мали сказати мої колеги, видрукувавши в
цій книзі окремий параграф. Але ще при розгляді плану-проспекту її ми зійшлися
думки, що в ній я маю писати лише про неживих науковців. До них нині я ще не
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належу. Хоч інколи співаю слова арії: «Смерть близка, но не страшна она – свой
долг исполнил я».
Все ж, якщо коротко, то став кандидатом і доктором філософських наук,
доцентом і професором, Заслуженим діячем науки України, лауреатом
Огієнківської премії. Член Міжнародної академії свободи релігії і віровизнань,
Нью-Йоркської Академії наук, Академії історії мормонізму та ін. Працював в
університетах завідувачем кафедрою, деканом факультету, завідувачем
наукового відділу академічного інституту, професором низки університетів.
Брав участь у виконанні до 30 наукових тем і проектів, керував виконанням 16
тем, організацією і проведенням біля 40 наукових конференцій. Маю на цей час
біля 1600 видрукуваних різного формату і змісту наукових праць, більше 350
відредагованих колективних монографій, наукових збірок і часописів та 40
підготовлених науково-експертних матеріалів. Мав 38 виїздів на різні наукові
закордонні заходи в 26 країн закордоння. Брав безпосередню участь в заснуванні
Києво-Могилянської академії та Українського Гуманітарного університету, у
виокремленні релігієзнавства як окремої галузі гуманітарного знання, прийнятті
рішення Міносвіти про введення релігієзнавства у вузах як обов’язкової
навчальної дисципліни, а звідси – появі релігієзнавчих кафедр і факультетів.
Здійснював наукове керівництво написанням (вже й не рахую) кандидатських і
докторських дисертацій.
Могли б більше сказати чи написати про мене мої колеги, але я не люблю
славословія, а тому після п’ятидесяти, коли вже «їду з базару», тікаю від «свого»
дня народження. Бо ж, по-перше, він не мій, а мого братіка Толі, по-друге, це ж
вітання з тим, що ти на рік наблизився до своєї смерті. Я ж не спішу вмирати, бо
ж ще в планах видрук за моєї редакції «Української релігієзнавчої енциклопедії»,
«Шевченкового Кобзаря України», праці «Релігієзнавство Івана Франка»,
іншого. Може то егоїзм, але думаю,що, окрім мене, те ніхто не зробить.
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РЕЛІГІЙНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
В ЇЇ ДАТАХ І ОСОБАХ
860 – Перше, т. зв. Аскольдове хрещення Русі.
957 – Хрещення княгині Ольги в Константинополі.
959 – Посольство княгині Ольги до цісаря Оттона І з проханням прислати
єпископів і священиків.
988 – Хрещення киян за князя Володимира. Прийняття християнства як
державної релігії.
1019-1054 – Князювання на київському престолі князя Ярослава Мудрого.
Запровадження першого статуту для Церкви.
1022-1039 – Побудова Софійського собору в Києві; складення Першого
давньоруського літописного зводу; заснування при соборі першої в Русі-Україні
бібліотеки.
1051 – Призначення Іларіона, автора «Слова про Закон і Благодать»,
митрополитом Київським без згоди на те Константинопольського патріарха.
1051 – Заснування Києво-Печерського монастиря.
1075 – Ярополк, син князя Ізяслава, передає папі Григорію ІІ від імені
батька Київську державу під його духовну опіку. Папа надає Ізяславові і його
наступникам титул короля з апостольським правом.
1113 – Літописний звід «Повість врем’яних літ», складений ченцями
Києво-Печерського монастиря Нестором, Никоном та ін.
1147 – Вибір Клима Смолятича на Київського митрополита Собором
єпископів без згоди на те Константинопольського патріарха.
1168-1169 – Спалення багатьох, в т.ч. й церковних, споруд Києва військами
й нині вшанованого Московським Патріархатом Суздальського князя Андрія
Боголюбського.
1223 – Початок діяльності домінікан на українських землях
1240 – Масове знищення церков і монастирів у Києві ордами Батия.
1245 –Український архієпископ Петро Аскерович бере участь у
Ліонському соборі. Посольство папи Інокентія І начолі з Піяно де Карпіні у
Володимирі Волинському веде переговори з українськими єпископами з питання
укладення унії з Римом.
1253 – Коронація князя Данила на короля Русі папським легатом.
1299 – Перенесення осідку Київської митрополичої кафедри у Володимирнад-Клязьмою (з 1325 – в Москву) із збереженням назви Київської митрополії та
титулу Київського митрополита.
1302-1303 –Утворення Галицької православної митрополії.
1317 – Заснування Литовської православної митрополії.
1364 – Утворення єпархіального осередку всіх вірмен Русі, Валахії та
Литви в Львові.
1375 – Заснування папою Григорієм ХІ католицької архієпископії в Галичі,
єпископій в Перемишлі, Володимирі та Холмі з прямим підпорядкуванням
римській курії.
1412 - Перенесення католицької архієпископії до Львова.
1438-1439 –Київський митрополит Ісидор начолі делегації бере участь у
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Флорентійському соборі, на якому було укладено унію східно- і західнохристиняських церков.
1556-1561 – Переклад Пересопницького Євангелія староукраїнською
мовою.
1583 – Видрук Іваном Федоровим Острозької Біблії.
1585-1586 – Заснування у Львові православного братства і першої школи
при ньому.
1589 – Створення Московського Патріархату.
1593 – Заснування Замойської католицької академії.
1596 – Берестейська унія.
1615 – Заснування Київського православного братства і школи при ньому.
Створення Києво-печерської друкарні.
1617 – Об’єднання уніатських монастирів у чин василіан.
1620 – Відновлення в Києві православної митрополії та ієрархії, здійснене
Єрусалимським патріархом Феофаном за підтримки і протекції козацького
війська начолі із Петром Конашевичем-Сагайдачним.
1623-1645 – Переговори (з перервами) про укладення Універсальної унії
уніатської та православної церков України.
1632 – Обрання архімандрита Києво-Печерського монастиря Петра
Могили на митрополичу кафедру в Києві.
1632 – Заснування Києво-Могилянської колегії (з 1701 - академія).
1640 – Загальноукраїнський Православний собор у Києві прийняв
«Православне сповідування віри», визнане опісля як зразок для всього
православного
світу
і
затверджене
в
1643
році
патріархами
Константинопольським, Олександрійським, Антіохійським та Єрусалимським.
1646 – Видання «Великого Требника» Петра Могили.
1649 – Ужгородська унія.
1661 – Видання «Києво-Печерського патерика».
1686 – Антиканонічне поглинення Московським Патріархатом Київської
митрополії.
1691-1712 – Перехід західноукраїнських православних єпархій –
Перемиської, Львівської та Луцької в унію.
1720 – Указ Петра І про заборону друкувати книжки у монастирських
друкарнях українською мовою.
1720 –Замойський собор уніатської церкви.
1721 – Скасування патріаршества й початок синодального управління
Православною Церквою в Російській імперії.
1722 – Уніатські дієцезії – Львівська, Перемиська, Холмська і частково
Луцька – після першого розбору Польщі опиняються на території Австрійської
імперії. Греко-католики зрівнюються в правах з римо-католиками.
1751 – Видання в Києві повної слов’янської Біблії.
1770 – Заборона київським митрополитам вживати у своєму титулі слова
«і Малої Русі».
1786 – Секуляризація Катериною ІІ монастирських маєтків на Лівобережжі
України.
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1800 – Заборона самодержавно-синодальної влади Російської імперії
будувати храми в Україні в національно-архітектурному стилі.
1819 – Реорганізація Києво-Могилянської академії у вищий бгословський
навчальний заклад – Київську духовну академію.
1837 – Утворено Таврійське Караїмське духовне управління з резиденцією
в Євпаторії.
1839 - Проголошення акту приєднання уніатів Правобережжя України і
Білорусії до Російської Православної Церкви.
1846 – Утворення білокриницької ієрархії старообрядницької церкви.
1864 – Відбувся перший з’їзд російсько-українських баптистів у с.
Нововасилівці Таврійської губернії.
1876 – Царський указ про заборону українських друків.
1886 – На теренах України перша громада Адвентистів сьомого дня
з’явилася в Криму.
1903 - Видання у Відні першого перекладу Біблії українською мовою,
здійсненного П.Кулішем, І. Нечуєм-Левицьким та І. Пулюєм.
1905 – Царський указ про свободу віросповідань в Російській імперії.
1908 – Виникнення на півдні України і в Молдавії громад послідовників
Інокентія Балтського – інокентіївців.
1917 – Відновлення посади Московського Патріарха.
1918 - В Києві відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд баптистів, який
схвалив Статут Церкви.
1918 – Декрет Раднаркому «Про відокремлення церкви від держави і школи
від церкви». Церква позбавляється права юридичної особи і власника майна.
1917-1918 - Початок національно-церковного руху в Україні за
відокремлення українських єпархій від РПЦ і набуття Православ’ям України
автокефалії. Всеукраїнський православний собор у Києві приймає рішення «Про
тимчасове Вище управління церкви на Україні».
1920 – Проголошення Всеукраїнською православною церковною радою
автокефалії Української Православної Церкви з правом богослужіння
українською мовою.
1921 – Собор Української Автокефальної Православної Церкви в КиєвоСофіївському собору. Висвячення Василя Липківського на митрополита
Київського і всієї України через покладання рук священників.
1921 - 1922 – Початок «обновленського розколу» в Православній Церкві.
1925 – Утворення групою автокефалістів «Діяльно-христової Церкви
України», яка проіснувала до 1927 року.
1925 – Утворено «Братське об’єднання українських православних церков»,
яке проіснувало як окрема церква до 1937 року.
1925 – Засновано Всеукраїнський Союз Християн євангельської віри.
1927 – Організований у Луцьку Арсеном Річинським церковний з’їзд
православних Волині, який накреслив шляхи українізації православ’я.
1928 –Заснування митрополитом Андреєм Шептицьким Богословської
академії УГКЦ.
1928 – Закриття Києво-Печерської Лаври і утворення на її території
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культурно-історичного заповідника.
1929 – Постанова ВЦВК та РНК про релігійні організації. Початок
масового закриття церков, репресій проти ієрархів та духовенства.
1930 – Надзвичайний собор Української автокефальної Православної
Церкви оголосив про «саморозпуск» церкви та ліквідацію Всеукраїнської
православної церковної ради.
1934 – Закриття Києво-Софіївського собору і перетворенняя його на
архітектурний музей-заповідник.
1934 – Зруйнування Михайлівського Золотоверхого монастиря в Києві.
1942 – Собор єпископів відновленої Української Автокефальної
Православної Церкви в Києві.
1943 – Відновлення патріаршества Російської Православної Церкви і
наречення з поради Сталіна її Руською. Утворення Священного Синоду цієї
Церкви.
1944-1945 – Утворено під тиском влади Союз євангельських християнбаптистів, який поєднав баптистів, євангелістів і п’ятидесятників. В 1960 році до
них приєдналися меноніти.
1946 – На організованому владними структурами Радянського Союзу
Львівському соборі проголошено воз’єднання греко-католицької церкви з РПЦ.
Тотальні репресії проти греко-католиків, заслання митрополита Йосифа Сліпого
й інших владик Церкви. Церква переходить на статус катакомбної.
1949 –Аналогічний Львівському собор в Мукачевому приймає рішення
щодо греко-католицької Церкви Закарпаття.
1965 – В Чикаго (США) засновано Об’єднання Синів і Дочок України
(ОСІДУ РУНВіри). В 1966 році зареєстровано громаду РУНВіри. Перший Собор
представників громад відбувся в Чикаго в 1972 році. Духовним Вчителем
РУНВіри став Лев Силенко.
1979 – В Торонто видрукувано духовну книгу рунвірів «Мага Віра».
1981 – В Канаді зареєстровано першу громаду Української Рідної віри,
очолювану М.Ситником.
1985 – На Вінничині відновили свою діяльність громади Православної
Євангельської Апокаліпсичної Церкви.
1988 – Ювілейне святкування 1000-річчя хрещення Русі.
1988 – Офіційне відновлення структур української греко-католицької
Церкви.
1988 – Відбувся Всеукраїнський з’їзд Адвентистів сьомого дня, який
утворив Український уніон Церкви АСД.
1989 – Утворено Всеукраїнський союз об’єднань Євангельських християнбаптистів.
1989 – Утворення в Україні Ініціативного комітету за відродження УАПЦ.
Розгортання національно-церковного руху в Україні. Вихід львівської парафії
Петра і Павла із юрисдикції і підпорядкування РПЦ і перехід її під омофор УАПЦ
США.
1989 – Перехід з РПЦ в УАПЦ єпископа Івана (Бондарчука) й очолення
ним відроджувального православно-автокефального процесу.
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1990 – В містах Донецьку і Слов’янську з’явилися перші громади Церкви
Христової.
1990 – Зареєстровано першу в Україні громаду Товариства Свідомості
Крішни.
1990 – Рішення Архієрейського Собору РПЦ про надання більшої
самостійності в управлінні Українському Екзархату РПЦУ і зміну його назви на
«Українська Православна Церква».
1990 – Відновлено діяльність Всеукраїнського союзу Християн віри
євангельської, який очолив М.Мельник.
1990 – Перший Всеукраїнський собор УАПЦ в Києві. Обрання патріархом
митрополита Мстислава (Скрипника).
1991 – Офіційно зареєстровано першу громаду Церкви Ісуса Христа
Святих останніх днів.
1991 – В Україні офіційно зареєстровано першу громаду РУНВіри.
1991 - Зареєстровано створену в Києві першу громаду
«Надія»Прогресивного іудаїзму.
1991 – Утворено Кадіат (Духовне управління мусульман Криму) з
наданням йому статусу мухтасибату.
1991 – Поява київської громади мусульман, імамом-хатибом якої став
Ахмед Тамім.
1991 – Офіційна реєстрація в різних містах України громад Вірменської
Апостольської Церкви. Українську єпархію ВАЦ тоді очолив єпископ Натан.
1991 – В Україні почали діяти громади Міжнародного християнського
товариства «Сім’я».
1991 – Поява і поширення по Україні громад Церкви Єднання.
1991 – В Одесі з’явилася громада «Євреї за Ісуса».
1991 – Знято заборону, яка існувала в роки радянської влади, на легальну
діяльність Свідків Єгови. Почався вихід з підпілля конфесії, формування і
реєстрація її організаційних структур.
1991 – Собор очолюваної митрополитом Філаретом (Денисенком) УПЦ
поставив перед РПЦ питання про надання цій церковній спільноті автокефалії –
повної канонічної незалежності.
1991 – В Києві зареєстровано першу громаду Великого Білого Братства,
діяльність якої після відомих подій на Софійському майдані була офіційно
заборонена.
1991 – В Україні відновлено діяльність громад німецьких лютеран.
1992 – У Львові зареєстровано громаду Нової Господньої Церкви або
Нового Єрусалиму.
1992 – Ініційоване Москвою протизаконне зібрання архієреїв УПЦ в
Харкові приймає рішення про зміщення свого предстоятеля митрополита
Філарета й обрання ним митрополита Володимира (Сабодана). Архієрейський
собор РПЦ схвалив це зміщення й позбавив митрополита Філарета всіх ступенів
священства.
1992 –Об’єднавчий собор УАПЦ і частини вірних митрополиту Філарету
представників УПЦ утворив Українську Православну Церкву Київського
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Патріархату, обравши Патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита
Мстислава, який був главою УПЦ США.
1992 – В Україні починають діяти три методистські громади.
1992 – В Україні офіційно засновано церкву Калварі Чапел.
1992 – Офіційно зареєстровано першу громаду огніщан – слов’янської
духовної течії «Великий Вогонь» в Житомирі, ідеологом якої був Геннадій
Боценюк.
1992 – Утворено Головне Мухтасіббатське Управління мусульман
України, яке при офіційній переєстрації в 1993 році одержало назву Духовного
Управління мусульман України начолі із муфтієм Ахмедом Тамімом.
1992 – Постання в Україні Церкви Світових Жнив, очолюваної Дм.
Масоном.
1992 – В Україні поширюється вчення буддійського ордену Ніппонзан
Мьоходзі завдяки пропаганді його тут преподобним Дзюнсеєм Тарасавою.
1992 – Оформлення перших громад Новоапостольської Церкви.
1992 – Зареєстровано Євангельську Реформатську Церкву України.
1993 – Поява в Донецьку першої громади очолюваної архієпископом
Іоанном Береславським Церкви Божої Матері в Донецьку.
1993 – В Києві створено першу громаду Українських язичників
«Православ’я».
1993 – Офіційна реєстрація харизматичної Церкви „Перемога”, старшим
пастором якої став Генрі Мадава.
1993 – Офіційно зареєстровано Церкву євангельських християн «Нове
життя».
1993 – У зв’язку зі смертю Патріарха Мстислава Всеукраїнський собор
УПЦ КП обрав Патріархом Київським і всієї Руси-України митрополита
Володимира (Романюка), а його заступником – митрополита Філарета.
1993 – Вихід частини ієреїв та архієреїв, незгодних з утворенням УПЦ КП
і входженням до неї УАПЦ, з об’єднаної Церкви. Відновлення УАПЦ й обрання
її Патріархом Димитрія (Яреми).
1994 – Офіційна реєстрація в Києві громади «Слово віри», очолюваної
Сандеєм Аделаджею, яка з часом стала могутньою харизматичною церквою вже
під новою назвою –«Посольство Боже».
1994 – Офіційна реєстрація Всеукраїнського Об’єднання Церков
Української Християнської Євангельської Церкви, очолюваної Л.М. Падуном.
1995 – Смерть Патріарха Володимира. Похорон Патріарха як протистояння
різних політичних і церковних сил. Обрання Патріархом УПЦ КП Філарета.
1995 – Зареєстовано Центр громад Свідомоті Крішни.
1995 – Офіційно зареєстровано Держкомрелігій України Об’єднання
Незалежних Харизматичних Християнських Церков України (Повного
Євангелія), яке очолює А.П.Гаврилюк.
1996 – Архієрейський Собор РПЦ визнає недоцільним надання повної
автокефалії УПЦ, очолюваній митрополитом Володимиром (Сабоданом).
1996 - Офіційно зареєстровано Єпископат Української Лютеранської
Церкви.
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1996 – Утворено Духовний центр Українського об’єднання буддистів
Школи Карма Каг’ю.
1997 – Після приїзду в Україну пропагандистів вчення Фалунь Дафа в
різних містах з’являються його практикуючі послідовники, які опісля
об’єдналися в громади.
1997 – Утворено Всеукраїнську Раду церков і релігійних організацій.
1999 –Відбодова зруйнованого в радянські роки Києво-Михайлівського
собору і церкви Пирогощі.
1999 – Зареєстровано Національні Духовні Збори Багаї України.
1999 - Помер Предстоятель УГКЦ Мирослав Іван кардинал Любачівський.
Главою Церкви став митрополит Любомир Гузар.
1999 – Реєстрація громад Армії Спасіння і різних містах України.
2000 – Установчий з’їзд Собору Рідної Української віри у м. Вінниці.
Собор очолив О. Безверхий.
2001 – Офіційна реєстрація конгрегації Англіканської Церкви в Києві.
2001 – Держкомрелігій України зареєстрував Об’єднання Євангельських
Церков України.
2002 – Початок діяльності Української реформаторської Православної
Церкви , очолюваної натоді архієпископом Сергієм Журавльовим.
2002 – У Вінниці зареєстровано першу громаду релігійної спільноти
Святого Духа Учнів Вознесених Володарів.
2002 – Початок офіційної реєстрації громад сповідників Рідної
Православної Віри, очолюваних волхвом В.Куровським.
2003 – Подорожуючи по Україні, Шріла Говінда Магарадж заклав початок
створенню центрів місії Шрі Чаітаньйа Сарасват Матх.
2004 – Перенесення осідку УГКЦ зі Львова до Києва.
2005 -Держкомрелігій України відмовив у реєстрації УАПЦ-канонічної,
очолюваної її Патріархом Мойсеєм.
2006 – Держдепартаментом у справах релігій України зареєстровано
Об’єднання незалежних мусульманських громад «Київський муфтіят».
2006 – Утворено в структурі Кабінету міністрів України Державний
Комітет у справах національностей і релігій.
2007 – Утворено Всеукраїнський церковно-громадський форум «За
Українську Помісну Православну Церкву».
2007 – Архієрейський Собор УПЦ МП засудив так зване «політичне
православ’я», притаманне біляцерковним структурам.
2007 – Залишивши своїх українських послідовників і не згадуючи вже про
Велике Біле Братство Марія ДЕВІ Христос перебралася до Росії, де під ім’ям
Вікторії Преображенської постає вже як засновниця якогось Космічного
Полімистецтва Третього Тисячоліття у своєму Театрі Містерій в Москві. Опісля
Вікторія Преображевська приїздить до рідного їй Донецька, де висловлює свою
підтримку так званій Донецькій Народній Республіці.
2008 – З’явилася нова всеукраїнська мусульманська спільнота – Духовне
Управління мусульман України УММА.
2008 – На офіційне відзначення 1020-річчя хрещення Київської Русі
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приїздив Вселенський Патріарх Варфоломій І.
2008 – Папа Римський митрополитом Львівської архідієцезії Римокатолицької Церкви в Україні призначивив архієпископа Мечислава
Мокшицького. Він замінив на цій посаді кардинала Мар’яна Яворського.
2008 – Архієрейський Собор УПЦ МП засудив «політичне православ’я»,
до якого вдаються біляцерковні братства цієї Церкви, а також владики східнопівденних єпархій.
2008 – Помер засновник і духовний вчитель Рідної Української
Національної Віри Лев Силенко. Прах його залишається непохованим за
традицією і невідомо де знаходиться.
2008 – Помер Олексій ІІ - Патріарх Російської Православної Церкви, до
якої входить і УПЦ МП. Новим Патріархом Московія обрала (при майже 25%
голосів владик з України) митрополита Кирила.
2008 – помер папа Іван Павло ІІ. Новим папою конклав обрав Бенедикта
ХVІ.
2011 – з’явилася нова мусульманська співльнота – Духовний Центр
мусульман Криму.
2011 – глава УГКЦ Любомир Гузар добровільно відійшов із статусу
предстоятеля Церкви. Новим главою УГКЦ обрано Святослава Шевчука.
2011 – помер відомий греко-католицький священнослужитель з Риму,
автор біля чотирьохсот сакральних вишивок і автор понад 30 богословських
праць Дмитро Блажейовський. Поховано у Львові на Янівському кладовищі.
2011-2012 – мала місце спроба Московської Патріархії при підспудній
підтримці Президента України Януковича відсторонити з мотивом стану
здоров’я від керівництва УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана).
Активну роль у цьому ганебному акті відцгравав депутат ВР В.Новинський.
Який вдався навіть до «ув’язнення» близького до митрополита владики
Олександра (Драбинка).
2012 – помер відомий богослов-релігієзнавець, історик УГК Церкви, грекокатолицький священнослужитель із Австралії Іван Шевців.
2013 – видрукувано останній том десятитомника «Історія релігії в
Україні».
2013 – папа Бенедикт ХVІ відмовився від статусу понтифіка РимоКатолицької Церкви. Новим папою конклав кардиналів обрав кардинала із
Аргентини, який обрав ім’я Франциска.
2013 – прихисником студентства, який громили на Майдані поліцаї і
тітушки, став з волі патріарха Філарета Київський Михайлівський монастир.
2013 – колектив Українського Католицького Університету оголосив
громадську непокору Президентові та Уряду України.
2013-2014 – ЄвроМайдан. Діючі в Україні конфесії зайняли позицію
підтримки або ж нейтральності до революційних подій. Під час Євромайдану в
Україні фактично сформувалася Громадянська релігія.
2014 – духовними осередками ЄвроМайдану стали Михайлівський
монастир УПЦ КП і костел святого Олександра РКЦУ.
2014 – після смерті митрополита Володимира (Сабодана) Предстлятелем
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УПЦ МП обрано митрополита Онуфрія.
2014 – Духовне Управління мусульман України УММА, очолюване
муфтієм Саідом Ісмагіловим, із-за переслідувань вимушене було перебратися до
Києва. До цього воно було активним учасником Донецького ЄвроМайдану.
2014 – на Майдані 21-22 січня після відспівування священиками всіх
конфесій відбулося прощання із Небесною Сотнею, а це 205 загиблих
2015 – проведено 25-ту ювілейну конференцію циклу «Історія релігії в
Україні«, яку Відділення релігієзнавства проводить із співпраці з Музеєм історії
релігії з 1991 року
2015 – помер відомий православний священнослужитель Української
Греко-Православної Церкви Канади доктор-професор Степан Ярмусь.
2015 – УАПЦ Оновлена, очолювана архієпископом Ігорем (Ісиченком), на
основах спеціальної угоди стає до співпраці із Українською Греко-Католицькою
Церквою.
2015 - Духовне Управління мусульман Криму, муфтієм якого був Аблаєв,
пішло під опіку російських мусульманських спільнот, а відтак всупереч
установкам Меджлісу кримськотатарського народу зайняло антитатарокримську
і антиукраїнську позицію.
2016 – арештовано сепаратистами в Донецьку відомого релігієзнавця
кандидата філософських наук Ігоря Козловського.
2016 - помер відомий греко-католицький богослов, настоятель
українського греко-католицького собору св. Софії в Римі доктор-професор Іван
Музичка.
2016 – гучне відзначення 70-ліття т.зв. Львівського Собору, який поглинув
Московським Патріархатом Українську Греко-Католицьку Церкву, а водночас
затишене вшанування 420-річчя Берестейського Собору.
2016 - Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ відзначило
25-ліття.
2016 – конфесійні спільноти, яких не приймають до діючої Всеукраїнської
Ради Церков і релігійних організацій, вирішили, об’єднавшись, утворити
Міжконфесійне об’єднання релігійних організацій.
2016 – у вересні Церква Ісуса Христа Святих останніх днів відзначила 25річчя своєї діяльності в Україні. Найвищий здобуток цих років – споруджений в
Києві храм Церкви.
2016 – підписанням в Гавані спільної декларації з патріархом РПЦ
Кирилом папа Франциск поставив цим під сумнів правомірність буття в Україні
УГКЦ - Церкви з унійною традицією, ганебно засвідчив свою зрадливість щодо
українців, продовження Апостольською столицею свого угодовства і
традиційного прислужництва Московському Патріархату. Це виявив своєю
поїздкою на окупорвані території Донеччини нунцій Клаудіо Гуджеротті.
Поїздкою нівельована агресія Росії проти України, зведена до путінівськогої
концепції грормадянської війни в Україні.Візит Гуджеротті до сепаратистів
знайшов схвальну оцінку керівництва УГКЦ. То ж слушно Е. Войнич
наголосила«Захисник вбивць – сам вбивця».
2017 - виконуючи указ Президента П.Порошенка про відзначення 500735

річчя Реформації, проведено низку ювілейних конференцій - в Києві, Тернополі,
Галичі, Луцьку.
2017 – Рада Церков і релігійних організацій провела на Софійському
Майдані і в обласних центрах по всій Україні спільну міжконфесійну молитву
за перемогу і мир.
2017 – нунцій Апостольської столиці без відповідного дозволу на те
здійснив поїздку на окуповані території і заспілкувався там із представникам
сепаратистської влади, чим підтримав путінівську концепцію громадянської
війни в Україні.
Хронологію релігійного життя України склали
А.Колодний, О.Недавня, П.Яроцький
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